�أوجه الرحمة
ً
منوذجا
يف العبادات ال�صالة

إعداد:

د .فاطمة الزهراء إسماعيل وغالنت
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املقدمة

إن احلمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونصلي
ونسلم على أشرف مبعوث للعاملني ،سيدنا وقدوتنا محمد األمني ،وعلى
آله وصحبه الكرام الطيبني ،ومن تبعهم ،وانتهج بنهجهم ،واسنت بسنتهم
إلى يوم الدين ،وبعد:
فإن اهلل سمى نفسه العلية ووصفها بالرحمن والرحيم عز شأنه
وتعالى جده ،خلق اخللق وهو اللطيف اخلبير الرحيم بهم ،شرع خللقه من
الدين ما يسمو بهم ويزكيهم ،مراع في ذلك قدراتهم وضعفهم وهناتهم،
فكانت الرحمة بذلك خصيصة ومزية شرعه احلنيف ،وما مقاصد
تشريع األحكام إال رحمة باخللق ولط ًفا بهم ،وأسمى هاته املقاصد هو
حتقيق العبودية هلل> بكل معانيها ،قال ابن القيم  رحمة واسعة:
«فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصالح العباد ،في املعاش
واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورحمة كلها ،ومصالح كلها ،وحكمة كلها ،فكل
مسألة خرجت عن العدل إلى اجلور ،وعن الرحمة إلى ضدها ،وعن
املصلحة إلى املفسدة ،وعن احلكمة إلى العبث فليست من الشريعة ،وإن
أدخلت فيها بالتأويل ،فالشريعة عدل اهلل بني عباده ،ورحمته بني خلقه،
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وظله في أرضه ،وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله  Sأمت داللة
وأصدقها»(((.
فمن لطف الرحمن بخلقه أن سن لهم سننًا حتميهم غائلة النفس
والشيطان ،وذلك بجعل الرابط والواصل الدائم بني اخللق واخلالق املتمثل
في العبادات املشروعة وفي الصالة حتدي ًدا ،فلم يترك اإلنسان يتخبط
في األوهام والبدع والفوضى ،بل أحاطه برعاية بالغة حتميه من صوالت
اجلهل والكفر ،فشرع له الصالة ،وبينها له من غير إفراط وال تفريط،
وهذا قمة الرحمة باإلنسان ،فكانت هي همزة الوصل بني الرحمن وخلقه،
فكلما ضاق األمر بهم وجدوا سعة في عبادته فصدق الصادق املصدوق
الصلاَ ةَ
املبعوث رحمة للعاملني ،حني قال في شأن الصالة« :يَا ِبلاَ ُل أَقِ ِم َّ
أَ ِر ْحنَا ِب َها»((( ،فالراحة املوجودة في الصالة هي من رحمة اهلل بعباده ،فهم
يستأنسون بها ويرتاحون فيها وبها ،فهي عماد الدين وحياة للقلوب ،ملا
لها من فضائل ومنافع في العاجل واآلجل ،ولهذه األهمية البالغة لعبادة
الصالة وددت البحث في أوجه الرحمة فيها ،فقسمت املوضوع إلى مدخل
مفاهيمي ،ضبطت فيه مصطلحات العنوان ،مبا يتماشى مع طبيعة املوضوع
خاصة وأهداف امللتقى عمو ًما ،ثم أردفته بثالثة مباحث رئيسة كاآلتي:
املبحث األول :أوجه الرحمة في مشروعية الصالة ومقاصدها
املبحث الثاني :أوجه الرحمة في تنوع الصالة إلى الفروض والسنن.
املبحث الثالث :أوجه الرحمة في الصلوات اخملصوصة.
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وأنهيت البحث بخامتة ضمنتها أهم النتائج املتوصل إليها في البحث.
(((
(((

إعالم املوقعني ،ابن القيم.15-14/3 ،
سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب في صالة العتمة ،حديث رقم  ،296/4 ،4985قال األلباني :
صحيح.

أهداف البحث:
أسعى من خالل هذه املداخلة إلى حتقيق األهداف التالية:
1 .1إبراز عظمة التشريع اإلسالمي من خالل إبراز صفة الرحمة في
عبادة الصالة.
2 .2الرد على الشبهات -بشكل غير مباشر -املغرضة حول التشريع
خصوصا ،ألن اهلل لم
اإلسالمي عمو ًما وحول حتكمية العبادات
ً
يتعبدنا باملشقة ،وال باملستحيل ،كما أنه لم يصادر حرية البشر،
بل نظمها وقننها حتى ال تتعارض األغراض واملصالح فيقع الناس
في احلرج ،ولعل منوذج الصالة كان كاف ًيا في إبراز رحمة اهلل
بالعباد في كل صغيرة وكبيرة ،يقومون بها في الصالة ،فاخلير كل
اخلير واصل للعباد بهذه الصلة.
3 .3تنبيه الغافل عن صالته وما فاته من رحمات جراء استهتاره بها.
4 .4دعوة غير املسلمني إلى اإلسالم ،ببيان ما في هذه الشعيرة من
مصالح في العاجل واآلجل.
5 .5أمة محمد أمة رحمة وتعاطف وخير ،وليست أمة عنف وشر.
6 .6تعزيز الثقة بديننا احلنيف وبشريعتنا الغراء ،وبانتمائنا العريق
إلى أمة محمد .S
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مدخل مفاهيمي
يتناول هذا املدخل التعريف مبصطلحات املوضوع الواردة في عنوان
البحث والتأصيل لها ،وبيان العالقة فيما بينها مبا يخدم املوضوع
خاصة ،ويخدم موضوع امللتقى عمو ًما ،ولذا فإننا سنتطرق إلى تعريف
كل من مصطلح الرحمة والعبادة والصالة ،والتأصيل لكل منها مع بيان
معانيه وإطالقاته ،ثم العالقة بني هذه املصطلحات.

اً
أول :تعريف الرحمة:
 .1مدلول الرحمة في اللغة:

تدور مادة (ر ح م) حول الرقة والعطف والرحمة ،قال اجلوهري 

ُّ
والتعط ُ
ف .واملرحم ُة مثل ُه .وقد َر ِح ْمتُ ُه وت َر َّح ْم ُت
(ت393هـ)« :ا ِّلر َّق ُة
بعضهم ً
رح َمة»(((.
عليه.
وتراح َم القومَ :ر ِح َم ُ
بعضا .وال َر َح ُ
َ
موت من ا َّل ْ
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ص ٌل
وكذا قال ابن فارس  (ت395هـ)« :ال َّراءُ َوالْ َحاءُ َوالْمِ ي ُم أَ ْ
اح ٌد ،يَ ُد ُّل َعلَى ال ِّر َّقةِ َوالْ َع ْط ِف َوال َّرأْ َفةِ  .يُ َقا ُل مِ ْن َذل َ
َو ِ
ِك َر ِح َم ُه يَ ْر َح ُم ُهِ ،إ َذا
َر َّق لَ ُه َوتَ َع َّط َف َعلَيْهِ َ .وال ُّر ْح ُم َوالْ َم ْر َح َم ُة وال َّر ْح َم ُة ِب َم ْعنًىَ .وال َّر ِح ُمَ :علاَ َق ُة
الْ َق َرابَةِ  ،ثُ َّم ُس ِّم َي ْت َر ِح ُم الأْ ُنْثَى َر ِح ًما مِ ْن َه َذا ،لأِ َ َّن مِ نْ َها َما يَ ُكو ُن َما يُ ْر َح ُم
(((
َويُ َر ُّق لَ ُه مِ ْن َولَ ٍد».
(((
(((

الصحاح ،اجلوهري ،1929/5 ،مادة رحم ،وكذا ذكره صاحب اللسان .230/12
مقاييس اللغة ،ابن فارس ،498/2 ،مادة رحم.

والرحمة عند أهل اللغة تستوجب طرفني :أحدهما راحم ،واآلخر
مرحوم ،ولكل من الطرفني صفة تستدعي التعلق بالطرف الثاني،
فالعالقة بينهما عبارة عن انفعاالت نفسية ،وهي عبارة عن صفات
تصدق على اخللق ال على اخلالق ،فهو منزه عن االنفعاالت النفسية
التي تعرض للبشر ،وللراغب  (ت 502هـ) كالم دقيق وجميل في هذا
املقام ،نستعرضه لبيان املراد بالرحمة في هذا البحث« :الرحمة  -في
اللغة  -رقة مقتضية للتعطف ،والتفضل الذي هو فعل .فاإلنسان إذا
وصف بالرحمة ،فتارة يراد به حصول املبدأ الذي هو الرقة ،وتارة يراد
به املنتهى الذي هو التفضل والعطف ،وتارة يرادان م ًعا.
وإذا وصف بها الباري ،فليس يراد به إال املنتهى الذي هو الفعل دون
املبدأ الذي هو االنفعال ،إذ هو منزه عن االنفعاالت وعن كل نقص -
تعالى اهلل عن ذلك -وعلى ذلك« :الرؤوف فإن الرأفة انعصار القلب عن
مشاهدة شدة مقتضية لإلعانة ،....وهذا التفسير -أعني في الرحمة-
هو ما روي عن التابعني ،حيث قالوا :الرحمة من اهلل إنعام وإفضال ،ومن
اآلدميني رقة وتعطف ،وهذه الطريقة أظهر وأبني»(((.
ونحى هذا النحو في تفسير الرحمة أبو حامد الغزالي  (ت505هـ)
حيث قال« :الرحمة ال تخلو عن رقة مؤملة تعتري الرحيم ،فتحركه إلى
والرب منزه عنها»(((.
قضاء حاجة املرحوم،
ُّ
وملصطلح الرحمة إطالقات في اللغة ،نذكر منها:

(((
(((

 .أاملغفرة :قال ابن منظور  (ت 711هـ)« :وال َّر ْح َم ُة :الْ َمغْفِ َرةُ؛
ص ِف الْ ُق ْرآنِ ( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)؛ أَي
َو َق ْولُ ُه تَ َعالَى فِ ي َو ْ
صلْناه َهادِ ًيا َو َذا َر ْح َم ٍة؛َ ...و َقا َل اللَّ ُه  ( :ﯥ ﯦ ﯧ
َف َّ
مقدمة جامع التفاسير ،الراغب األصفهاني.114-114 ،
املقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل احلسنى ،أبو حامد الغزالي.63 -62 ،
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الضعِ ِ
بعضهم بَ ْع ً
يف
ﯨ) [القلمِ]17:؛ أَي أَوصى
ضا ِب َر ْح َمة َّ
ُ
وال َّت َع ُّطف َعلَيْهِ  .وتَ َر َّح ْم ُت َعلَيْه ِ ،أَي ُقل ْ َتَ :ر ْح َم ُة اللَّهِ َعلَيْهِ »(((.

 .بالرزق :نقل ابن منظور عن األزهري قولهَ « :قا َل ِع ْك ِر َم ُة فِ ي َق ْولِهِ
(ابْتِغا َء َر ْح َم ٍة مِ ْن َر ِّب َك تَ ْر ُجوها) :أَي ِرز ٍْقَ ( ،ولَ ِئ ْن أَ َذ ْقنَا الإْ ِ نْسا َن
َعناها مِ نْ ُه) :أَي ِرز ًقا ( ،ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)
مِ نَّا َر ْح َم ًة ثُ َّم نَز ْ
َّاس َر ْح َم ًة مِ ْن بَ ْعدِ
[الأنبياء : ]107 :أَي َع ْط ًفا ُ
وصن ًعاَ ،وإِذا أَ َذ ْقنَا الن َ
ض َّرا َء :أَي َح ًيا ِ
َ
َّاس الْ َكافِ ِري َن.
جاع ٍة ،وأَراد بِالن ِ
ص ًبا بَ ْع َد َم َ
وخ ْ
وت َخيْ ٌر مِ ْن َر َح ُم ٍ
وت،
وال َّر َح ُم ُ
وت :مِ َن ال َّر ْح َمةِ َ .وفِ ي الْ َمثَلِ َ :ر َهبُ ٌ
الصيغَةِ
ستَ ْع َم ْل َعلَى َهذِ ِه ِّ
أَي ألَ ْن تُ ْر َه َب َخيْ ٌر مِ ْن أَن تُ ْر َح َم ،لَ ْم يُ ْ
واستَ ْر َحمه :س َأله
إِال ُم َز َّو ًجا .وتَ َر َّحم َعلَيْهِ َ :د َعا لَ ُه بال َّر ْح َمةِ ْ .
ال َّر ْحمة»((( .

الس َماءِ »(((.
 .جالغيثَ :
«وس َّمى اللَّ ُه ال َغيْث َر ْح ًمة ألَنه ِب َر ْح َمتِهِ يَن ِْز ُل مِ َن َّ
 .2مدلول الرحمة اصطالحا:
نسوق تعريفني للرحمة اصطالحا الختيار واحد منهما لبيان معنى
الرحمة في هذا البحث حتدي ًدا.
 .أعرفها اجلرجاني  (ت816هـ)« :هي إرادة إيصال اخلير»(((.

ولفظ اخلير جامع لكل املعاني الداخلة في الرحمة من مغفرة،
ورزق ،وثواب ،وعطف ،ويسر ورفع حرج ....،إلخ
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(((
(((
(((
(((

 .بوعرفها الكفوي  (ت1094هـ) بقوله » :الرحمة حالة وجدانية
لسان العرب ،ابن منظور.230/12 ،
املصدر نفسه.
املصدر نفسه.232/12 ،
التعريفات ،اجلرجاني.110 ،

تعرض غال ًبا ،ملن به رقة القلب ،وتكون مبدأ لالنعطاف النفساني،
الذي هو مبدأ اإلحسان»((( ،فيصدق هذا الوصف على اخمللوقات
دون اخلالق ،ألن فيه انفعالاً وجدان ًيا وهو ما تنزه الرحمن عنه.
اصطالحا يتوافق واملعنى الذي
جند أن تعريف اجلرجاني للرحمة
ً
قرره الراغب في تعريفه للرحمة لغة ،ومن قبله السلف الصالح من كون
الرحمة من اهلل إنعام وإفضال ،وكالهما إيصال للخير ،ومن اآلدميني
رقة وتعطف ،وكالهما سبب في إيصال اخلير.
فرحمته اقتضت أن تعم اجلميع ،فهي رحمة كاملة ال نقصان
فيها ،واخلير عام ال نقصان فيه ،وفي هذا يقول الغزالي  « َو ِإ َّن َما
ال َّر ْح َمة التَّا َّمة إ َف َ
اضة الْ َخيْر على احملتاجني ،وإرادته لَ ُهم عناية بهم ،
َوال َّر ْح َمة الْ َعا َّمة ِه َي ا َّلتِي تتَنَا َول الْ ُم ْستَحق َوغير الْ ُم ْستَحقَ .و َر ْح َمة اهلل
تَا َّمة َو َعامة أما تَمام َها َفمن َحيْثُ أَنه أَ َرا َد َق َ
ضاء حاجات احملتاجني
وقضاها َوأما عمومهاَ :فمن َحيْثُ شمولها الْ ُم ْستَحق َوغير الْ ُم ْستَحق.
َوعم ال ُّدنْ َيا َوالآْ ِخ َرة َوتَنَاول الضرورات واحلاجات واملزايا الْ َخ ِار َجة
َعنْ ُه َما َف ُه َو ال َّر ِحيم الْ ُمطلق َح ًقا»(((.
إذا الرحمة هي إيصال اخلير ،وهذا هو التفضل أو اإلفضال واإلنعام.

ثانيا :تعريف العبادة:
ً
 .1مدلول العبادة لغة:
الدا ُل
هي من مصدر (ع ب د) ،قال ابن فارس  «الْ َعيْ ُن َوالْ َباءُ َو َّ
َضا َّدانِ َ ،و [الأْ َ َّو ُل] مِ ْن َذيْن َ
يحانِ َ ،ك َأ َّن ُه َما ُمت َ
صلَيْنِ يَ ُد ُّل
ص ِح َ
صلاَ نِ َ
ِك الأْ َ ْ
أَ ْ
ِني َو ُذ ٍّلَ ،والآْ َخ ُر َعلَى ِش َّدةٍ َو ِغل َ ٍظ.
َعلَى ل ٍ

(((
(((

الكليات ،أبو البقاء الكفوي.471 ،
املقصد األسنى ،أبو حامد الغزالي.62 ،
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َفالأْ َ َّو ُل الْ َعبْ ُدَ ،و ُه َو الْ َم ْمل ُ ُ
ص ُل الآْ َخ ُر الْ َع َب َدةُ،
وكَ ،والْ َج َم َ
اع ُة الْ َع ِبي ُدَ ...،والأْ َ ْ
صفِ ي ًقا َق ِو ًّيا»(((.
الصلاَ بَ ُة؛ يُ َقا ُل َه َذا ثَ ْو ٌب لَ ُه َعبْ َدةٌِ ،إ َذا َكا َن َ
َوهِ َي الْ ُق َّوةُ َو َّ

وقال ابن منظور « :الْ َعبْ ُد :ا ِإلنسانُ ،ح ًّرا َكا َن أَو َرقِ ي ًقا ،يُ ْذ َه ُب
ِب َذل َ
وك ِخلاَ ُ
وب ِل َب ِاريهِ َ ،ج َّل َو َعزَّ ...،وال َعبْ ُد :الْ َم ْمل ُ ُ
ف
ِك إِلى أَنه َم ْربُ ٌ
خلضوع والتذلُّل ...وتَ َع َّب َد اللَّ ُه ال َعبْ َد ب َّ
الْ ُح ِّر؛ ...وأَصل ال ُعبودِ َّية ا ُ
اعةِ أَي
ِالط َ
استَ ْع َب َدهُ؛ ...يُ َقا ُل :تَ َع َّب ْد ُت ُفلاَ ًنا أَي اتخ ْذتُه َعبْ ًدا ،مِ ثْ ُل َع َّب ْدتُه َس َوا ٌء ...وك ُّل
ْ
َم ْن دا َن ِل َمل ٍِك َف ُه َو َعا ِب ٌد لَ ُه ...وامل ُ َع َّبد :امل ُ َك َّرم فِ ي بَيْ ِت َحات ٍِمَ ،حيْثُ يَقُو ُل:
ني ُم َع َّبدا؟»(((.
تقو ُل :أَال تُبْقِ ي َعلَيْ َك ،ف ِإ َّنني ...أَرى املا َل ِعنْ َد امل ُ ْم ِسك َ
وقال الراغب « :ال ُعبُودِ َّي ُة :إظهار التّذ ّلل ،والعِ َبا َدةُ أبل ُغ منها ،ألنها
غاية التّذ ّلل ،وال يستح ّقها إال من له غاية اإلفضال ،وهو اهلل ...،
وجمع ال َعبْدِ الذي هو ُمست َر ٌّقَ :ع ِبي ٌد ،وقيلِ :ع ِب َّدى ،وجمع ال َعبْدِ الذي هو
ال َعا ِب ُد ِع َبا ٌد ،فال َع ِبي ُد إذا أضيف إلى اهلل أع ّم من العِ َبادِ  .ولهذا قال( :ﯲ
يختص ِبعِ َبا َدتِهِ ومن انتسب
ﯳ ﯴ ﯵ) [ق ،]29:فن ّبه أنه ال يظلم من
ّ
وعبْدِ اللاّ ت ونحو ذلك»(((.
إلى غيره من ا ّلذين تس ّموا ِب َعبْدِ الشمس َ
 .2مدلول العبادة في االصطالح:
عرفت العبادة في االصطالح بعدة تعريفات منها:
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(((
(((
(((
(((
(((

اسم
 .أعرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية  (ت728هـ)« :الْعِ َبا َدة ِه َي ْ
َجامع لكل َما يُ ِحب ُه اهلل ويرضاه من الأْ َ ْق َوال واألعمال الْ َب ِ
اطنَة
َو َّ
الظ ِ
اه َرة» (((.
حب والذل»(((.
 .بعرفها ابن القيم  (ت 751هـ) » :الْعِ َبا َدة ِه َي الْ ّ
مقاييس اللغة ،ابن فارس ،206-205/4 ،مادة عبد.
لسان العرب ،ابن منظور ،274-270/3 ،مادة عبد.
املفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهاني.543-542 ،
العبودية ،ابن تيمية44 ،
جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام ،ابن قيم اجلوزية.186 ،

 .جعرفها اجلرجاني  بأنها« :فعل املكلف على خالف هوى نفسه
تعظي ًما لربه»((( .وال يكون فعل املكلف مخال ًفا لهواه إال كان محبة
في اهلل.
وهذه التعريفات متقاربة في معناها ،حيث جند أن مفهوم العبادة عند
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما اهلل ال يكفي فيه التوقف عند املعنى
اللغوي لها ،بل ال بد أن يالزمها ويصاحبها محبة اهلل والشوق إليه ،وهو
مفهوم شامل لكل ما يحبه اهلل من العبد من االئتمار بأوامره واالنتهاء
الص َيام َوالْحج
الصلاَ ة َوال َّز َكاة َو ِّ
بنواهيه ،وكل القربات والطاعات املباحة « َف َّ
َوصدق ا َ
حلدِ يث َوأَ َداء الأْ َ َمانَة وب ّر الْ َوالِدين وصلَة الأْ َ ْر َحام َوالْ َو َفاء بالعهود
َوالأْ َمر بِالْ َم ْع ُر ِ
ني َوالإْ ِ ْح َسان
وف َوال َّن ْهي َعن الْ ُمنكر َوالْج َهاد للْك َّفار َوالْ ُمنَافِ قِ َ
الس ِبيل واململوك من الآْ َدمِ ّيني والبهائم َوال ُّد َعاء
لل ْ َجار واليتيم واملسكني َوابْن َّ
َوالذكر َوالْقِ َرا َءة وأمثال َذلِك من الْعِ َبا َدة» ((( .وهذا املفهوم الشامل يتفق مع
معنى العبودية عند اجلرجاني  حيث يقول« :العبودية الوفاء بالعهود،
وحفظ احلدود ،والرضا باملوجود ،والصبر على املفقود»(((.
ومنه جند أن العبادة والعبودية جميعها تشترك في معنى اخلضوع
والذل ح ًبا ورغبة في رضا اهلل.
 .3إطالقات العبادة:
للعبادة إطالقان :خاص وعام((( -والغرض من التطرق لها هو لبيان
العالقة بني هذه اإلطالقات ،ومدلول الصالة الح ًقا.
 .أاإلطالق اخلاص للعبادة :وهو إطالق اصطالحي درج عليه الفقهاء
(((
(((
(((
(((

التعريفات ،اجلرجاني.146 ،
العبودية ،ابن تيمية.44 ،
التعريفات ،اجلرجاني.146 ،
للتفصيل يرجع إلى :احلكم الشرعي بني النقل والعقل ،ومدونة الفقه املالكي وأدلته للشيخ
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني.
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في مؤلفاتهم حني قسموا أبواب الفقه إلى عبادات ومعامالت،
فالعبادات مبعناها اخلاص عندهم تشمل بعد اإلميان باهلل الطهارة،
والصالة ،والصيام ،واالعتكاف ،والزكاة ،واحلج ،والعمرة ،واجلهاد،
والكفارات ،واألضحية ،والذكاة ،والعقيقة((( ،فسموا هاته األبواب
بالعبادات ،ألن حق اهلل خالص فيها ،فهو الذي فرضها وأنشأها،
فهي من عنده جملة وتفصيلاً  ،فميزوها بذلك عن املعامالت
خالصا مثل احلقوق املالية في البيع
التي قد يكون حق العبد فيها
ً
والشراء ،والعقود ،وقد يكون مشتر ًكا ،مثل القصاص في اجلنايات
وحد القذف إلى غير ذلك(((.
.باإلطالق العام للعبادة :ويشمل جميع األعمال النافعة الظاهرة
والباطنة كما ذكرها ابن تيمية .

 .4عالقة الرحمة بالعبادة:

يقول ابن القيم « :إن الرحمة صفة تقتضي إيصال املنافع
واملصالح إلى العبد ،وإن كرهتها نفسه ،وشقت عليها .فهذه هي الرحمة
احلقيقية ،....ولهذا كان من إمتام رحمة أرحم الراحمني :تسليط أنواع
البالء على العبد ،فإنه أعلم مبصلحته ،فابتالؤه له وامتحانه ومنعه من
كثير من أعراضه وشهواته :من رحمته به ،ولكن العبد جلهله وظلمه يتهم
ربه بابتالئه ،وال يعلم إحسانه إليه بابتالئه وامتحانه»(((.
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ثم يستأنف  ممثلاً ألوجه رحمة الله بعباده« :فمن رحمته بعباده:
ابتالؤهم باألوامر والنواهي رحمة وحمية ،ال حاجة منه إليهم مبا أمرهم به،
فهو الغنى احلميد ،وال بخلاً منه عليهم مبا نهاهم عنه ،فهو اجلواد الكرمي.
(((
(((
(((

على اختالف بسيط في ترتيبها.
مدونة الفقه املالكي وأدلته ،الغرياني 12 ،بتصرف.
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،ابن قيم اجلوزية.174/2 ،

ومن رحمته :أن نغص عليهم الدنيا وكدرها ،لئال يسكنوا إليها ،وال
يطمئنوا إليها ،ويرغبوا في النعيم املقيم في داره وجواره ،فساقهم إلى
ذلك بسياط االبتالء واالمتحان ،فمنعهم ليعطيهم ،وابتالهم ليعافيهم،
وأماتهم ليحييهم.
ومن رحمته بهم :أن حذرهم نفسه ،لئال يغتروا به ،فيعاملوه مبا ال
حتسن معاملته به»(((.
فحقيقة الرحمة هي جلب مصالح اخللق ،ودرء املفاسد عنهم في
العاجل واآلجل ،وهذه املصالح وتلك املفاسد هي ما يقرره الشرع ال
اخللق ،ألنها مقرونة مبعارضة الهوى ،وما يشق ظاه ًرا على النفس .ثم
م َّثل ابن القيم  بأمثلة في هذا الصدد ،منها :ابتالء اخللق باألوامر
والنواهي ،أي التكاليف ،منها العبادات املقررة مبفهوميها العام واخلاص.
فمن معاني الرحمة إيصال املصالح ودفع املفاسد عن اخللق ،ويكون
هذا بالعبادة أي بدخول العبد حتت التكاليف (األوامر والنواهي) الذي
يضمن له النجاة ومن هذه التكاليف العبادات.

ً
ثالثا :تعريف الصالة:
 .1مدلول الصالة لغة:
الصا ُد َواللاَّ ُم َوالْ َح ْر ُ
صلاَ نِ  :أَ َح ُد ُه َما النَّا ُر َو َما
َ
«(صلَى) َّ
ف الْ ُم ْعتَ ُّل أَ ْ
ْس مِ َن الْعِ َبا َدةِ.
أَ ْش َب َه َها مِ َن الْ ُح َّمىَ ،والآْ ِخ ُر ِجن ٌ

اص َطلَيْ ُت
الصلَى َ
َف َأ َّما الأْ َ َّو ُل َف َق ْولُ ُه ْمَ :
صلَيْ ُت الْ ُعو َد بِالن َِّارَ .و َّ
صلَى الن َِّارَ .و ْ
ص َطلَى ِبهِ َ ،و َما يُ ْذ َكى ِبهِ النَّا ُر َويُو َق ُدَ ،...وأَ َّما ال َّثانِي:
بِالن َِّارَ .و ِّ
الصلاَ ءَُ :ما يُ ْ
الصلاَ ةُ َو ِه َي ال ُّد َعاءَُ .و َقا َل َر ُسو ُل اللَّهِ ِ « :Sإ َذا ُد ِع َي أَ َح ُد ُك ْم ِإلَى َط َع ٍام
َف َّ

(((

املصدر نفسه.175-174/2 ،
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ص ِّل» ،أَ ْي َفل ْ َي ْد ُع لَ ُه ْم
صا ِئ ًما َفلْيُ َ
َفلْيُ ِج ْبَ ،ف ِإ ْن َكا َن ُمف ِْط ًرا َفل ْ َي ْأ ُك ْلَ ،و ِإ ْن َكا َن َ
الصلاَ ِة ِه َي ا َّلتِي َجا َء ِب َها َّ
الس ُجودِ
بِالْ َخيْ ِر َوالْ َب َر َكةِ َ ...و َّ
وع َو ُّ
الش ْر ُع مِ َن ال ُّر ُك ِ
الصلاَ ةِ»(((.
َو َسائ ِِر ُح ُدودِ َّ

والسجو ُد .ف َأما قولُه :S ،لاَ َصالةَ
وجاء في اللسانَّ :
«الصالةُ :ال ُّركو ُع ُّ
املس ِجدَ ،ف ِإ َّن ُه أَراد لاَ صالةَ ِ
فاضل َ ٌة أَو كامِ ل ٌةَ ،والْ َج ْم ُع
ِ
جلار امل َ ْس ِجد ِإلاَّ فِ ي ْ
والصالةُ مِ َن اللَّهِ تَ َعالَى :ال َّرحمة»(((.
َصل َ َوات .والصالةُ :ال ُّدعاءُ واالستغفا ُرَّ ..،

بالنظر في التعريف اللغوي للصالة جند أن من مدلوالتها أنها العبادة
بإطالقاتها ،فكل من املعنى اخلاص والعام للعبادة يصدق في الصالة لغة.
اصطالحا:
 .2مدلول الصالة
ً
عرف اجلرجاني  الصالة أنها« :عبارة عن أركان مخصوصة،
وأذكار معلومة ،بشرائط محصورة في أوقات مقدرة ،والصالة ً
أيضا:
طلب التعظيم جلانب الرسول  Sفي الدنيا واآلخرة»(((.
وباجلمع بني املدلول اللغوي الذي ال يختلف كثي ًرا عن املدلول االصطالحي
للصالة نقول :الصالة هي عبادة ذات أركان مخصوصة وأذكار معلومة،
بشرائط مقدرة.
مما سبق ذكره في التعريفات حلد الرحمة والعبادة والصالة ،نخلص
إلى أن عبادة الصالة هي سبب حصول الرحمة .التي من مضامينها
إيصال املنافع ودفع املفاسد عن اخللق .وهذا ما سيترجم في املباحث
اآلتية من خالل بيان أوجه الرحمة في عبادة الصالة.
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(((
(((
(((

مقاييس اللغة ،ابن فارس ،300/3 ،مادة صلى.
لسان العرب ،ابن منظور.464/4 ،
التعريفات ،اجلرجاني.134 ،

املبحث األول
أوجه الرحمة في مشروعية الصالة ومقاصدها
الصالة ركن من أركان اإلسالم ،وهي عماد الدين ،وهي من أعظم
العبادات شأ ًنا بعد اإلميان باهلل « ،ولذلك اعتنى الشارع ببيان فضلها،
وتعيني أوقاتها وشروطها وأركانها وآدابها ورخصها ونوافلها اعتناًء
عظي ًما ،لم يفعل في سائر أنواع الطاعات ،وجعلها من أعظم شعائر
الدين»(((.
وهذه األولوية في الترتيب إمنا هي ناشئة عن فائدة وأهمية الصالة
في حياة اإلنسان ،يقول العز بن عبدالسالم  (ت660هـ)« :وترتيب
فضائل العبادات برتب فوائدها ،فأعظم العبادات فائدة هي أفضل
العبادات ،وذلك معرفة اهلل  ،واإلميان الذي هو شرط في كل عبادة...،
فمن العبادات ما تختص فائدته باملكلف ،كالصوم ،واحلج ،والعمرة،
واالعتكاف ،ومنها ما يتعدى املكلف :كالصدقات والكفارات ،وعلى قدر
التعدي يكون الفضل .فكذلك كتاب الصلوات أفضل عبادات األبدان،
بعد املعرفة واإلميان»(((.
ويدل على هذه األفضلية أدلة عديدة ،منها حديث عبداهلل بن مسعود
(((
(((

حجة اهلل البالغة ،ولي اهلل الدهلوي.345/1 ،
مقاصد العبادات ،العز بن عبدالسالم.12 ،
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هلل  Sأَ ُّي الْ َع َملِ أَ ْف َ
«الصلاَ ةُ ِل َو ْق ِت َها»
قالَ :س َألْ ُت َر ُسو َل ا ِ
ض ُل؟ َقا َلَّ :
َقا َلُ :قل ْ ُت ثُ َّم أَ ٌّي؟ َقا َلِ « :ب ُّر الْ َوا ِل َديْنِ » َقا َلُ :قل ْ ُت :ثُ َّم أَ ٌّي؟ َقا َل« :الْ ِج َها ُد فِ ي
َسبِيلِ اهللِ»(((.

ولذا كان في تشريع الصالة حكم ومقاصد ،قصدها الشارع احلكيم بها،
نلمس فيها رحمته التي هي إنعامه وتفضله باخليرات على العباد ،وهذا ما
سنقف عليه إن شاء اهلل في هذا املبحث من خالل نقاط هي كالتالي:

اً
أول :الصالة زاد للعبد:
شرع اهلل الصالة عبادة تصل العبد بربه ،وقد علم

ضعف عبده
وتردده بني اخلير والشر ،فجعل له الصالة ملجأ يضبط به نفسه ،ويعود
به إلى سواء السبيل ،فالصالة مبثابة تلك الطاقة ،التي يتزود بها اإلنسان
على غوائل نفسه ووسوسة الشيطان ،فهي رحمة من عند اهلل ،حبى بها
عباده ،قال ابن القيم :
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(((
(((
(((

«وملا امتحن اهلل عبده بالشهوة وأشباهها من داخل فيه وخارج عنه،
اقتضت متام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة ،قد جمعت من
جميع األلوان والتحف واخللع والعطايا ،ودعاه إليها كل يوم خمس م َّرات،
وجعل في كل لون من ألوان تلك املأدبة ،لذة ومنفعة ومصلحة ووقار لهذا
العبد ،الذي قد دعاه إلى تلك املأدبة ليست في اللون اآلخر ،لتكمل
ٍ
صنف من أصناف
لذة عبده في كل من ألوان العبودية ،ويُكرمه بك ِّل
الكرامة»((( ،وهذا في العاجل ،وأما اآلجل فهي ضيافة في اجلنة ،كلما
غدا إليها املسلم ،حلديث أبي هريرة عن النبي َ « :Sم ْن َغ َدا ِإلَى
الْ َم ْس ِجدِ  ،أَ ْو َرا َح ،أَ َع َّد اهللُ لَ ُه فِ ي الْ َجنَّةِ نُ ُزلاً ُ ،كلَّ َما َغ َدا ،أَ ْو َرا َح»(((.

صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب اإلميان باهلل أفضل اإلميان ،حديث رقم  .89/1 ،85صحيح
البخاري ،كتاب التوحيد ،باب وسمى النبي  Sالصالة عمال ،حديث رقم .156/9 ،7534
أسرار الصالة ،ابن قيم اجلوزية.57 ،
صحيح البخاري ،كتاب اآلذان ،باب فضل من غدا إلى املسجد وراح ،حيث رقم = .133/1 ،662

فمن رحمته أن جعل الصالة هي همزة الوصل بني العبد وربه،
يناجيه فيها ،ويتذلل له ،ويسأله حاجته ،فيجدد العبد العهد بربه خمس
مرات في اليوم ،فالصالة سبب موصل للقرب من اهلل ومحبته واألنس به،
وهذا من رحمته على خلقه.

ثان ًيا :الصالة قربة بني العبد وخالقه:
ومن مقاصد تشريع الصالة أن جعلها سب ًبا إلقبال العبد على ربه،
ينتفع بقربه ،وهذا من فضل اهلل على عبده ،قال ابن تيمية  في هذا
الشأن« :وسر الصالة وروحها ولبها ،هو إقبال العبد على اهلل بكل ّيته
فيها ،فكما أنه ال ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها،
فكذلك ال ينبغي له أن يصرف قلبه عن ر ِّبه إلى غيره فيها»(((.

ً
ثالثا :الصالة رحمة الله املهداة للمؤمنني:
قال ابن القيم » :فاعلم أنه ال ريب أن الصالة قرة ُعيون احملبني،
ولذة أرواح املوحدين ،وبستان العابدين ،ولذة نفوس اخلاشعني ،ومحك
أحوال الصادقني ،وميزان أحوال السالكني ،وهي رحم ُة اهلل املهداة
إلى عباده املؤمنني ،هداهم إليها ،وع َّرفهم بها ،وأهداها إليهم على يد
رسوله الصادق األمني ،رحمة بهم ،وإكرا ًما لهم ،لينالوا بها شرف كرامته،
وتفضلاً عليهم ،وتع َّبد بها
والفوز بقربه ال حلاجة منه إليهم ،بل منَّة منه،
َّ
قلوبهم وجوارحهم جمي ًعا ،وجعل حظ القلب العارف منها أكمل احلظني
وأعظمهما؛ وهو إقباله على ر ِّبه  ،وفرحه وتلذذه بقربه ،وتنعمه
بحبه ،وابتهاجه بالقيام بني يديه ،وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن
(((

الصلاَ ِة تُ ْم َحى ِبهِ الْخَ َطايَا»،
= صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب «بَ ُ
اب الْ َم ْش ِي ِإلَى َّ
ات ،حديث رقم ،463/1 ،669
الد َر َج ُ
َوتُ ْر َف ُع ِبهِ َّ
أسرار الصالة ،ابن قيم اجلوزية.115 ،
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االلتفات إلى غير معبوده ،وتكميله حقوق عبوديته ظاه ًرا وباطنًا حتى تقع
على الوجه الذي يرضاه ربه »(((.
فالصالة في حد ذاتها رحمة وخير قصد به اإلنسان ،فما عليه إال
اإلقبال والتوجه واإلخالص حتى يتم له املراد منها.

رابعا :الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر:
ً
ومن أوجه الرحمة في معاني الصالة أو مقاصد مشروعيتها أنها
حتصني للعبد من الشر ،وهي التي قال فيها ( :ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [العنكبوت.]45:

«أي تكون سببا لالنتهاء عن ذلك .ففيه جتوز في اإلسناد .فإن قلت:
كم من مص ّل يرتكب وال تنهاه صالته! قلت :الصالة التي هي الصالة عند
اهلل ،املستحق بها الثواب ،أن يدخل فيها مقد ًما للتوبة النصوح متق ًيا ،لقوله
تعالى( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [املائدة ،]27:ويصليها خاش ًعا بالقلب
واجلوارح .ثم يحوطها بعد أن يصليها ،فال يحبطها ،فهي الصالة التي
تنهى عن الفحشاء واملنكر .وعن ابن عباس ((( :من لم تأمره صالته
باملعروف ،وتنهه عن املنكر ،لم يزدد بصالته من اهلل إال بع ًدا» (((.فالصالة
تدرأ وتدفع املفاسد عن املصلي ،وهذا في حد ذاته رحمة من اهلل ،وكي
مخلصا
يدفع العبد عن نفسه املفاسد -الفحشاء واملنكر-عليه أن يكون
ً
مقبلاً بالكلية ،حتى تناله الرحمة ،ويصبح مبنأى عن شر الفحشاء واملنكر.

خامسا :الصالة مكفرة للذنوب:
ً
ومن خير اهلل اجلزيل الذي أكرم به عباده عندما شرع لهم الصالة ،أن
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(((
(((

(((

املصدر نفسه.56-55 ،
نسب صاحب محاسن التأويل هذا األثر البن عباس ،في حني هو البن مسعود ،ولقد خرجه أبو
صلاَ تُ ُه بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َوتَنْ َه ُه َعنِ الْ ُمنْ َكرِ لَ ْم
داود في الزهد من خبر ابن مسعود بلفظ « َم ْن لَ ْم تَ ْأ ُم ْرهُ َ
يَ ْز َد ْد مِ َن اللَّهِ ِإلاَّ بُ ْعدًا» ،35/1 ،برقم  ،126والبيهقي في شعب اإلميان ،546/4 ،برقم ،2994
والطبراني في املعجم الكبير ،من خبر ابن مسعود ،103/9 ،برقم .8542
محاسن التأويل ،محمد جمال الدين القاسمي.557-556 /7 ،

جعلها مكفرة للذنوب والسيئات ،ورافعة للدرجات ،للتزكية والتحلية في
آن واحد ،وهذا ما وردت بشأنه العديد من األحاديث منها:
سَ ،والْ ُج ْم َع ُة
«الصل َ َو ُ
َ 1 .1ع ْن أَبِي ُه َريْ َرةََ ،عنِ ال َّن ِب ِّي َ Sقا َلَّ :
ات الْ َخ ْم ُ
ات ِل َما بَيْنَ ُه َّن»(((.
ِإلَى الْ ُج ْم َعةِ َ ،ك َّفا َر ٌ
«علَيْ َك
2 .2حديث ثوبان مولى رسول اهلل  Sعن النبي  Sأنه قال لهَ :
الس ُجودِ ِللَّهِ َ ،ف ِإ َّن َك لاَ ت َْس ُج ُد ِللَّهِ َس ْج َد ًةِ ،إلاَّ َر َف َع َك اهللُ ِب َها
ِب َكثْ َر ِة ُّ
َد َر َج ًةَ ،و َح َّط َعن َْك ِب َها َخ ِطيئَ ًة»(((.
هلل َ « :Sم ْن ت ََط َّه َر فِ ي بَيْتِهِ  ،ثُ َّم
َ 3 .3ع ْن أَبِي ُه َريْ َرةََ ،قا َلَ :قا َل َر ُسو ُل ا ِ
َم َشى ِإلَى بَيْ ٍت َم ْن بُيُ ِ
وت اهللِِ ،ل َيق ِْض َي َف ِر َ
ِض اهللِ،
يض ًة مِ ْن َف َرائ ِ
َكانَ ْت َخ ْط َوتَاهُ :إ ِْح َدا ُه َما ت َُح ُّط َخ ِطيئَ ًةَ ،والأْ ُخْ َرى تَ ْر َف ُع َد َر َج ًة»(((.
فجلب احلسنة ودرء السيئة عن املصلي هي عني الرحمة التي خص
بها اهلل املصلني ،كما جعل الصالة تطهي ًرا للعبد من اآلثام وغسل
له من اخلطايا على امتداد اليوم ،وهذا منة منه ،قال رسول اهلل :S
س َم َّر ٍاتَ ،ه ْل يَبْ َقى
«أَ َرأَيْتُ ْم لَ ْو أَ َّن نَ ْه ًرا ِب َب ِ
اب أَ َحدِ ُك ْم يَ ْغت َِس ُل مِ نْ ُه ُك َّل يَ ْو ٍم َخ ْم َ
مِ ْن َد َرنِهِ َش ْيءٌ؟» َقالُوا :لاَ يَبْ َقى مِ ْن َد َرنِهِ َش ْيءٌَ ،قا َلَ « :ف َذل َ
الصل َ َو ِ
ات
ِك َمثَ ُل َّ
الْ َخ ْم ِس ،يَ ْم ُحو اهللُ بِهِ َّن الْ َخ َطايَا»(((.
وهذه رحمة اهلل بعبده ،لعلمه به وبضعفه وبقصوره وإتباعه الشهوات
وإسرافه على نفسه ،فكانت الصلوات اخلمس مبثابة محطات تنقية
(((
(((
(((
(((

اب الْ َّصل َ َو ِ
ضانِ ِإلَى َر َم َ
ات الْخَ ْم ِس َوالْ ُج ُم ُعةِ ِإلَى الْ ُج ُم َعةِ َ ،و َر َم َ
ضا َن
صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،بَ ُ
اجتُ ِن َب ِت الْ َك َبا ِئ ُر ،حديث رقم .209/1 ،233
ُمك ِّف َر ٌ
ات ِل َما بَيْنَ ُه َّن َما ْ
َ
ْ
َ
الس ُجودِ َوال َحثِّ َعليْهِ  ،حديث رقم .353/1 ،488
اب ف ْ
صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،بَ ُ
ضلِ ُّ
الصلاَ ِة تُ ْم َحى ِبهِ الْخَ َطايَاَ ،وتُ ْر َف ُع
صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،بَ ُ
اب الْ َم ْش ِي ِإلَى َّ
ات ،حديث رقم .462/1 ،666
الد َر َج ُ
ِبهِ َّ
َ
َ
س َكفَّا َرةٌ ،حديث رقم .112/1 ،528
م
خل
ا
ات
و
ل
الص
:
اب
ب
الصالة،
مواقيت
كتاب
البخاري،
صحيح
َّ َ ُ
َ ٌ
ْ ُ
الصلاَ ِة تُ ْم َحى ِبهِ الْخَ َطايَاَ ،وتُ ْر َف ُع
صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،بَ ُ
اب الْ َم ْش ِي ِإلَى َّ
ات ،حديث رقم .462/1 ،667
الد َر َج ُ
ِبهِ َّ
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النفس البشرية مما شابها على مدار اليوم ،وهذا من قمة الرحمة
والرأفة بالعبد.
ومن معاني اإلنعام والتفضل -اللذين هما مبعنى الرحمة -على
اخللق أن جعل اهلل الصالة استجال ًبا لرحمته ومغفرتهَ ،ع ْن أَبِي ُه َريْ َرةَ،
ص َ
الةٍ َما َكا َن فِ ي امل َ ْس ِجدِ يَنْت َِظ ُر
َقا َلَ :قا َل ال َّن ِب ُّي « :Sالَ يَزَا ُل ال َعبْ ُد فِ ي َ
الص َ
الةَ َما لَ ْم يُ ْحدِ ثْ »(((.
َّ
فهذه من متام نعمة اهلل على العبداملرابط في صالته ،فما كان جزاءه
إال دعوة املالئكة باملغفرة والرحمة ،أليس هذا هو اخلير الوفير ،الذي
يفوت كثي ًرا من الناس بسبب غفلتهم عن هذه الفريضة ،وما يحفها
ويتقدمها ويتأخرها من خير عظيم من الوضوء إلى السالم وأذكار
الصالة.

سادسا :الصالة راحة للعبد:
ً
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ومن رحمة اخلالق أن جعل لهم الراحة بالصالة وفيها ،فهم يلجأون إليه
بها ،يناجونه ويستعينون به فيها ،فيستجلبون الصالح بها ،ويستدفعون
الفساد بها ،فكان رسول اهلل  Sإذا أه َّمه أمر فزع إلى الصالة ،وكان
الصلاَ ةَ أَ ِر ْحنَا ِب َها»((( ،فهو يعلم صحابته الكرام رضوان
يقول« :يَا ِبلاَ ُل أَقِ ِم َّ
اهلل عليهم أجمعني ،ويعلمنا من بعدهم أن نلجأ إلى الواصلة بيننا وبني اهلل،
فال سبيل إلى سؤاله واالستعانة به إال بها ،ملا فيها من اخلضوع والتذلل
إليه  ،تزيدنا قر ًبا منه وح ًّبا فيه ،وهذا كله من رحمته ونعمائه علينا :أن
جعل لنا سبيال ،نتصل به في كل وقت وفي كل مكان نلجأ إليه بها.
(((
(((

ضو َء ِإلاَّ مِ َن املَخْ َر َجيْنِ  :مِ َن ال ُقبُلِ َوال ُّدبُرِ  ،حديث
اب َم ْن لَ ْم يَ َر ال ُو ُ
صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،بَ ُ
رقم  .46/1 ،176صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،حديث رقم .459/1 ،649
صلاَ ِة الْ َعتَ َمةِ  ،حديث رقم  ،296/4 ،4985قال األلباني:
سنن أبي داود ،كتاب األدب ،بَ ٌ
اب فِ ي َ
صحيح.

قال ابن القيم  معل ًقا على هذا احلديث » :أي أقمها لنستريح بها
من مقاساة الشواغل ،كما يستريح التعبان إذا وصل إلى مأمنه ومنزله
وق َّر فيه وسكن ،وفارق ما كان فيه من التعب والنصب»(((.

سابعا :سعة املكان:
ً
ومن زيادة فضل اهلل على خلقه أن لم يضيق عليهم في مكان الصالة،
فكل مكان طيب طاهر فهو صالح للصالة فيه ،فجعلت األرض كلها
ض َم ْس ِج ًدا
«جعِ ل َ ْت لِي الأْ َ ْر ُ
مستباحة للصالة فيها ،مصدا ًقا لقوله ُ :S
َو َط ُهو ًرا»((( .وحتى يكون العبد دائم االتصال بربه أينما كان ،أليس هذا
فضل وخير كثير.

(((
(((

أسرار الصالة ،ابن القيم.124 ،
َ
َّ
ض َم ْس ِجدًا َو َط ُهو ًرا ،حديث
:
S
ِي
ب
ن
ال
و
ق
اب
ب
الصالة،
صحيح البخاري ،كتاب
«جعِ ل َ ْت لِي األَ ْر ُ
لِ
ُ
َ ُ ْ
ِّ
رقم  ،95/1 ،438صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب ُجعلت لي األرض مسجدًا
وطهو ًرا ،حديث رقم .370/1 ،521
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املبحث الثاني
أوجه الرحمة في تنوع الصالة إلى الفروض والسنن
اً
أول :أوجه الرحمة في عدد الصلوات املفروضة:
لم تفرض الصلوات بداية خمسا وإمنا فرضت خمسني صالة ليلة
اإلسراء واملعراج ،وأن نبي الرحمة  Sسأل ربه الرحيم أن يضع جز ًءا
منها ،حتى ال يشق على أمته ،وحديث اإلسراء يروي لنا كيف مت وضع
شطر منها ،حتى أصبحت خمس صلوات في اليوم والليلة.
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عن أنس بن مالك قالَ :قا َل ال َّن ِب ُّي َ « :Sف َف َر َ
ض اللَّ ُه َعل َ َّي َخ ْم ِسني َ
ص َ
ال ًةَ ،ف َر َج ْع ُت ِب َذل َ
ض
وسى َما ا َّلذِ ي َف َر َ
َ
وسىَ ،ف َقا َلُ :م َ
ِك َحتَّى أَ ُم َّر ِب ُم َ
ص َ
َعلَى أ ُ َّمت َ
اج ْع َر َّب َكَ ،ف ِإ َّن
ِك؟ ُقل ْ ُتَ :ف َر َ
ال ًةَ ،قا َلَ :ف َر ِ
ض َعلَيْهِ ْم َخ ْم ِس َ
ني َ
أ ُ َّمت ََك الَ ت ُِطي ُق َذل َ
اج ْع ُت َر ِّبي َف َو َ
ض َع َش ْط َر َهاَ ،ف َر َج ْع ُت ِإلَى
ِكَ ،ف َر َج ْع ُت َف َر َ
اج ْع َر َّب َكَ :ف َذ َك َر مِ ثْل َ ُهَ ،ف َو َ
وسى
وسىَ ،ف َقا َل َر ِ
ض َع َش ْط َر َهاَ ،ف َر َج ْع ُت ِإلَى ُم َ
ُم َ
اج ْع َر َّب َكَ ،ف ِإ َّن أ ُ َّمت ََك الَ ت ُِطي ُق َذل َ
اج ْع ُت
َف َأخْ َب ْرتُ ُه َف َقا َلَ :ر ِ
ِكَ ،ف َر َج ْع ُت َف َر َ
س َو ِه َي َخ ْم ُسو َن ،الَ يُ َب َّد ُل ال َق ْو ُل لَ َد َّيَ ،ف َر َج ْع ُت ِإلَى
َر ِّبيَ ،ف َقا َلِ :ه َي َخ ْم ٌ
است َْح َييْ ُت مِ ْن َر ِّبي ،ثُ َّم انْ َطل َ َق َحتَّى
وسىَ ،ف َقا َل َر ِ
ُم َ
اج ْع َر َّب َكَ ،ف ُقل ْ ُتَ :قدِ ْ
الس ْد َرةَ املُنْتَ َهىَ ،ف َغ ِش َي َها أَلْ َوا ٌن الَ أَ ْد ِري َما ِه َي ،ثُ َّم أ ُ ْد ِخل ْ ُت ا َ
جل َّن َة،
أَتَى بِي ِّ
َف ِإ َذا فِ ي َها َجنَا ِب ُذ((( اللُّ ْؤلُ ِؤَ ،و ِإ َذا تُ َرابُ َها امل ِْس ُك»(((.
(((
(((

ِالض ِّمَ ،والْ َعا َّم ُة تَقُو ُل:
ُوبِ :ه َي الْ ُجنَبْ َذةُ ب َّ
جمع مفرده جنبذةَ ،والْ ُجنْبُ َذةَُ :ما ا ْرتَ َف َع مِ َن الْ ِبنَاءِ َ ،قا َل يَ ْعق ُ
َجنْ َب َذةٌ .الدالئل في غريب احلديث ،قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي.287/1 ،
صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ذكر إدريس  = ،حديث رقم =-135/4 ،3342

خمسا في الفعل
وفضله العظيم بخلقه أن جعلها
فمن رحمته
ً
وخمسني في األجر ،وهذا فضل لم يكن ألمم سبقت أمة محمد  ،Sفهو
وما جاء به الرحمة املهداة من رب العاملني خللقه أجمعني .هذا بالنسبة
للصالة املفروضة فرض عني ،أما بالنسبة لفرض الكفاية ،كصالة اجلنازة،
فإن الرحمة فيها شملت كل من املصلي واملصلى عليه ،فاملصلي يأخذ األجر
على الصالة ،وهذا خير له من اهلل ،فعن أبي هريرة قالَ :قا َل َر ُسو ُل
صلِّ َيَ ،فل َ ُه قِ ي َر ٌ
اللَّهِ َ « :Sم ْن َشهِ َد ا َ
اطَ ،و َم ْن َشهِ َد َحتَّى تُ ْد َف َن
جلنَا َزةَ َحتَّى يُ َ
اطانِ » ،قِ ي َلَ :و َما القِ ي َر َ
َكا َن لَ ُه قِ ي َر َ
اطانِ ؟ َقا َل« :مِ ثْ ُل ا َ
جل َبلَيْنِ ال َع ِظي َميْنِ »(((.
أما امليت وهو املصلى عليه ،فينتفع بدعاء املصلني عليه ،وفي هذا
خير كثير ،وهو رحمة من اهلل بعباده ،ومما ثبت من الدعاء للميت حديث
رسول اهلل َ ،Sع ْن َع ْو ِف بْنِ َمال ٍِك الأْ َ ْش َجعِ ِّيَ ،قا َلَ :سمِ ْع ُت ال َّن ِب َّي S
صلَّى َعلَى َجنَازَةٍ يَقُو ُل« :الل ُه َّمْ ،
اع ُ
ف َعنْ ُه َو َعافِ هِ ،
اغفِ ْر لَ ُه َوا ْر َح ْم ُهَ ،و ْ
َو َ
َوأَ ْك ِر ْم نُ ُزلَ ُهَ ،و َو ِّس ْع ُم ْد َخل َ ُهَ ،و ْ
اغ ِسل ْ ُه ِب َماءٍ َوثَل ْ ٍج َوبَ َر ٍدَ ،ونَ ِّقهِ مِ َن الْ َخ َطايَا َك َما
الدنَ ِسَ ،وأَبْدِ لْ ُه َدا ًرا َخيْ ًرا مِ ْن َد ِارهَِ ،وأَ ْهلاً َخيْ ًرا
يُنَ َّقى ال َّث ْو ُب الأْ َبْ َي ُ
ض مِ َن َّ
اب الن َِّار» َقا َل َع ْو ٌ
ف:
مِ ْن أَ ْهلِهِ َ ،و َز ْو ًجا َخيْ ًرا مِ ْن َز ْو ِجهِ َ ،وقِ هِ فِ تْنَ َة الْ َقبْ ِر َو َع َذ َ
هلل َ Sعلَى َذل َ
ِك الْ َم ِّي ِت»(((.
« َفتَ َم َّنيْ ُت أَ ْن لَ ْو ُكن ُْت أَنَا الْ َم ِّي َتِ ،ل ُد َعاءِ َر ُسولِ ا ِ
 -1أوجه الرحمة في أوقات الصالة املفروضة:
لقد علم قدرة اإلنسان وحاله في معاشه ،فلم يجعل الصالة شاغلة
للوقت كله ،ملا فيها من تفويت للمصالح الدنيوية ،وهو ما يتنافى مع ما جبل
عليه اإلنسان ،واهلل منزه عن ذلك جل شأنه ،فهو لم يكلف اإلنسان قط مبا
(((
(((

الس َما َو ِ
ض
اب الإْ ِ ْس َراءِ ِب َر ُسولِ ا ِ
اتَ ،و َف ْر ِ
=  .136صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،بَ ُ
هلل ِ Sإلَى َّ
الصل َ َو ِ
ات ،حديث رقم .146-145/1 ،162
َّ
صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب َمنِ انْت ََظ َر َحتَّى تُ ْد َف َن ،حديث رقم  .87/2 ،1325صحيح
الصلاَ ِة َعلَى الْ َجنَا َز ِة َوا ِّت َب ِ
اع َها ،حديث رقم .652/2 ،945
اب َف ْ
مسلم ،كتاب اجلنائز ،بَ ُ
ضلِ َّ
الصلاَ ةِ ،حديث رقم .663/2 ،963
صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،بَ ُ
اب ال ُّد َعاءِ ِلل ْ َم ِّي ِت فِ ي َّ
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يتنافى مع ما خلقه عليه من طلب الرزق والعيش والسعي وغيرها ،فجعل
الرحمن للصالة أوقا ًتا معلومة ،يجدد فيها العبد عهده مع خالقه ،ويصحو
من غفلته وهذا من تفضل اخلالق على خلقه ،وعدم رغبته في انقطاع العبد
عن رحمة ربه ،ألن «ما بني الصالتني حتدث للعبدالغفلة واجلفوة والقسوة،
وينحيه عن قربه ،فيصير
واإلعراض والزَّالت ،واخلطايا ،فيبعده ذلك عن ربهّ ،
بذلك كأنه أجنب ًيا من عبوديته ،ليس من جملة العبيد ،ورمبا ألقى بيده إلى
أسر العدو له فأسره ،وغلَّه ،وق َّيده ،وحبسه في سجن نفسه وهواه»(((.
ومن إنعامه وتفضله أن للصالة أوقا ًتا أو ساعات محددة رأفة
بعباده ،كي ال يشق عليهم في يومهم ،فكان جل أوقات الصالة نها ًرا فلم
يكلف العبد بالصالة في جوف الليل البعيد ،يقول ولي اهلل الدهلوي:
«ثم ملا آل األمر إلى تعيني أوقات الصالة لم يكن وقت أحق بها من
الساعات األربع التي تنتشر فيها الروحانية ،وتنزل فيها املالئكة ،ويعرض
فيها على اللّه أعمالهم ،ويستجاب دعاؤهم ،وهي كاألمر املسلم عند
جمهور أهل التلقي من املأل األعلى ،لكن وقت نصف الليل ال ميكن تكليف
اجلمهور به -كما ال يخفى -فكانت أوقات الصالة في األصل ثالثة:
الفجر والعشي وغسق الليل ،وهو قوله تبارك وتعالى( :ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ)
[الإ�سراء .]78:وإمنا قالِ « :إلَى َغ َسقِ اللَّيْل » ألن صالة العشي ممتدة إليه
حك ًما -لعدم وجود الفصل -ولذلك جاز عند الضرورة اجلمع بني الظهر
والعصر وبني املغرب والعشاء  -فهذا أصل»(((.
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أن جعل الفاصل الزمني بني الصلوات ليس طويلاً

ومن رحمته
وال قصي ًرا ج ًدا ،حتى ينغمس العبد في أمور معاشه وال يفرط ،حيث

(((
(((

أسرار الصالة ،ابن القيم70 ،
حجة اهلل البالغة ،ولي اهلل الدهلوي.348/1 ،

محسوسا يتبينه اخلاصة
«ال يجوز أن يضرب في ذلك إال ح ًدا ظاه ًرا
ً
والعامة ،وهو كثرة ما للجزء املستعمل عند العرب والعجم  -في باب
تقدير األوقات ،وليست بالكثرة املفرطة ،وال يصلح لهذا إال ربع النهار،
فإنه ثالث ساعات ،وجتزئة الليل والنهار إلى اثنتي عشرة ساعة أمر
أجمع عليه أهل األقاليم الصاحلة ،وكان أهل الزراعة والتجارة والصناعة
وغيرهم يعتادون غال ًبا أن يتفرغوا ألشغالهم من البكرة إلى الهاجرة،
فإنه وقت ابتغاء الرزق ،وهو قوله تعالى( :ﭷ ﭸ ﭹﭺ) [النب�أ]،
وقوله تعالى( :ﯶ ﯷ ﯸ) [الإ�سراء.(((]66:
ومن أوجه الرحمة في حتديد أوقات الصالة أن جعل الشارع احلكيم
لكل صالة وقتًا موس ًعا له بداية ونهاية ،ليتسنى للعبد أداء الصالة فيه
من غير ضيق وال حرج ،فلم تكن محددة بساعة بعينها ،وهو مما يشق
على اخللق ،فكان لكل صالة وقتها االختياري والضروري ،الذي يسار
إليه في حالة الضرورة ،وفي حالة انشغال ذمة العبد في أول الوقت ،
كالذين يكونون في عمل ضروري :كالطبيب اجلراح في غرفة العمليات
أو املسافر أو الذي ال يجد ماء إال بالبحث عنه أو شرائه.
كما أن أوقات الصالة فيما بينها فيه رحمة بالعباد« ،يجوز عند احلاجة
أن يجمع املسلم بني صالتي النهار ،وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما،
ويجمع بني صالتي الليل وهي املغرب والعشاء في وقت إحداهما ،وذلك
ملثل املسافر واملريض وعند املطر ،ونحو ذلك من األعذار»(((.
 -2أوجه الرحمة في أقوال الصالة وأفعالها:
لقد ُحفت الصالة باخليرات من طهارة وأذان وذكر ،فمن أوجه الرحمة
في األذان للصالة أن يردد مع املؤذن ما يكون جزاؤه اجلنة وهي عني الرحمة
(((
(((

املرجع نفسه.
مجموع الفتاوى ،ابن تيمية.428/3 ،
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والفضل ،وعن عمر بن اخلطاب قال :قال رسول اهلل ِ « :Sإ َذا َقا َل
الْ ُم َؤ ِّذ ُن :اللَّ ُه أَ ْك َب ُر اللَّ ُه أَ ْك َب ُرَ ،ف َقا َل أَ َح ُد ُك ْم :اللَّ ُه أَ ْك َب ُر اللَّ ُه أَ ْك َب ُر .ثُ َّم َقا َل :أَ ْش َه ُد
أَ ْن ال ِإلَ َه إِال اللَّ ُهَ ،قا َل :أَ ْش َه ُد أَ ْن ال ِإلَ َه إِال اللَّ ُه .ثُ َّم َقا َل :أَ ْش َه ُد أَ َّن ُم َح َّم ًدا
الصال ِة
َر ُسو ُل اللَّهِ َ ،قا َل :أَ ْش َه ُد أَ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل اللَّهِ  .ثُ َّم َقا َلَ :ح َّي َعلَى َّ
الحَ ،قا َل :ال َح ْو َل َوال ُق َّوةَ
َ ،قا َل :ال َح ْو َل َوال ُق َّوةَ إِال بِاللَّهِ  .ثُ َّم َقا َلَ :ح َّي َعلَى الْ َف ِ
إِال بِاللَّهِ  .ثُ َّم َقا َل :اللَّ ُه أَ ْك َب ُر ،اللَّ ُه أَ ْك َب ُر َقا َل :اللَّ ُه أَ ْك َب ُر ،اللَّ ُه أَ ْك َبر ،ثُ َّم َقا َل :ال ِإلَ َه
إِال اللَّ ُه َقا َل :ال ِإلَ َه إِال اللَّ ُه .مِ ْن َقل ْ ِبهِ َد َخ َل الْ َج َّن َة»(((.
ومن أوجه الرحمة في ترديد األذان ً
أيضا أنه موجب لشفاعة سيدنا
ني
محمد  ،Sعن َجاب ِِر بْنِ َعبْدِ اللَّهِ أَ َّن َر ُسو َل اللَّهِ َ Sقا َلَ « :م ْن َقا َل ِح َ
الصال ِة الْ َقا ِئ َمةِ ِ ،
آت ُم َح َّم ًدا
يَ ْس َم ُع ال ِّن َدا َء اللَّ ُه َّم َر َّب َهذِ ِه َّ
الد ْع َو ِة التَّا َّمةِ َ ،و َّ
اعتِي يَ ْو َم
الْ َو ِسيل َ َة َوالْ َف ِضيل َ َةَ ،وابْ َعثْ ُه َم َقا ًما َم ْح ُمو ًدا ا َّلذِ ي َو َع ْدتَ ُهَ .حلَّ ْت لَ ُه َش َف َ
الْقِ َيا َمةِ »((( .وما أحوج العبد إلى شفاعة نبي الرحمة  Sيوم القيامة .فكان
في اإلعالن عن الصالة في حد ذاته رحمة وخير كبير ،ثم إن الصالة لها
خالصا
أقوال وأفعال وهيئات خاصة ،خصها اهلل بها ،كي يكون فعل العبد
ً
هلل ،حتى يستجلب رحمته بهذه الهيئات وغيرها ،حيث أخرج قيامها وقعودها
وركوعها وسجودها عن املعتاد ،لئال يشتبه ما يفعل هلل ،مبا يفعل لغير اهلل،
كاستقبال القبلة وغير ذلك من الهيئات .وملا كان القيام والقعود فيها مشبها
لقيام العادة من وجه وجب في بعض كحسن القيام والقعود أن يخرجه عن
مشابهة املعتاد ،وملا أشار الركوع والسجود بصورتهما لم يجب فيهما ذكر.
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و إذا ميزت أفعالها عن أفعال عادة اإلنسان ،فأولى أن تتميز عن أفعال
احليوان ،فلذلك نهى عن اإلقعاء ،وعن تدبيج احلمار ،ونحو ذلك”(((.
(((
(((
(((

صلِّي َعلَى ال َّنب ِِّي  Sثُ َّم
صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،بَ ُ
اب الْ َق ْولِ مِ ثْ َل َق ْولِ الْ ُم َؤ ِّذنِ ِل َم ْن َسمِ َعهُ ،ثُ َّم يُ َ
يَ ْس َأ ُل ل ُه الْ َو ِسيل َ َة ،حديث رقم .289/1 ،385
صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب ال ُّد َعاءِ ِعنْ َد ال ِّن َداءِ  ،حديث رقم .126/1 ،614
مقاصد العبادات ،العز بن عبدالسالم.18-17 ،

وفي اختصاص الصالة بهذه الهيئات رحمة ،ألن العبد فيها يستحضر
الوقوف بني يدي اهلل بهذه األفعال ،فيكون باجتاهه يستغفره ويسأله،
وفوق هذا كله يحقق عبوديته له ،فيستوجب بذلك التفضل واإلنعام عليه.

«وأمر بأن يستقبل القبلة -بيته احلرام -بوجهه ،ويستقبل اهلل

بقلبه ،لينسلخ مما كان فيه من التولي واإلعراض ،ثم قام بني يديه مقام
املتذلل اخلاضع املسكني املستعطف لسيده عليه ،وألقى بيديه مسل ًما
مستسل ًما ناكس الرأس خاشع القلب ..ثم كبره بالتعظيم واإلجالل،
وواطأ قلبه لسانه في التكبير ،فكان اهلل أكبر في قلبه من كل شيء»(((.
فالعبد عندما يتوجه إلى ربه ،ينقطع عن مشاغل الدنيا املرهقة ،ويقبل
على عبادة ربه ،التي جعل له فيها راحة ورحمة ،وقد يخشى اإلنسان على
نفسه الوسوسة واالنصراف في الصالة .فجعل اهلل له ما يحفظه ويحصنه
قدم أمامها االستعاذة باهلل من الشيطان
من الشيطان «فإذا شرع في القراءة َّ
الرجيم ،فإنه أحرص ما يكون على ُخذالن العبد في مثل هذا املقام ،الذي هو
أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته ،فهو أحرص شيء على
صرفه عنه ،وانتفاعه دونه بالبدن والقلب ،فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله
عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله ،وألقى فيه الوساوس ليشغله بذلك عن
القيام بحق العبودية بني يدي الرب تبارك وتعالى ،فأمر العبد باالستعاذة
باهلل منه ،ليسلم له مقامه بني يدي ربه وليحيي قلبه ،ويستنير ما يتدبره
ويتفهمه من كالم اهلل س ِّيده ،الذي هو سبب حياة قلبه ،ونعيمه وفالحه،
فالشيطان ،أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التالوة «(((.
فالشيطان يترصد اإلنسان ،ويفسد عليه عبادته ،ومن رحمته به أن جعل
له ما يحميه ،ويحول بينه وبني الشيطان ،كي تخلص عبادته لربه وينال رضاه.
(((
(((

أسرار الصالة ،ابن القيم.73-72 ،
املصدر نفسه.75-74 ،

417

َح َسد العدو للعبد وتف ّرغه له،
يقول ابن القيم  «وملا علم اهلل
وعلم عجز العبد عنه ،أمره بأن يستعيذ به  ،ويلتجئ إليه في صرفه
عنه فيكتفي باالستعاذة من مؤونة محاربته ومقاومته ،وكأنه قيل له :ال
طاقة لك بهذا العدو ،فاستعذ بي أعيذك منه ،واستجر بي أجيرك منه
وأكفيكه وأمنعك منه»(((.
ومن رحمته على العبد أن جعل التكبير هلل في الصالة في جميع
االنتقاالت ،يقول العز بن عبدالسالم « :ولذلك شرع التكبير في
جميع االنتقاالت ،ألن انشغاله في أطوار الصالة مبالحظة أذكارها قد
شغله عن مالحظة الكبرياء ،فشرع في ابتداء كل طور جتديد مالحظة
الكبرياء ،ليوفى ذلك الطور حقه من اخلضوع واخلشوع» (((.
ولقد قسم اهلل الصالة بينه وبني العبد نصفني ،حيث جاء في احلديث
ِص ُف َها
القدسي قوله تعالىَ « :ق َس ْم ُت َّ
ِص َفيْنِ َ ،فن ْ
الصلاَ ةَ بَيْنِي َوبَيْ َن َعبْدِ ي ن ْ
ِص ُف َها ِل َعبْدِ يَ ،و ِل َعبْدِ ي َما َس َأ َل» .وهي رحمة من عنده على عباده
لِيَ ،ون ْ
املقبلني عليه العابدين له ،فهل من متبصر في هذا اخلير الوفير؟!
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فينبغي باملصلي أن يقف عند كل آية يقرأها من سورة الفاحتة وقفة
يسيرة ،ينتظر جواب ربه له ،وكأنه يسمعه إذاَ « :قا َل اهللُ تَ َعالَىَ :ق َس ْم ُت
ِص َفيْنِ َ ،و ِل َعبْدِ ي َما َس َأ َلَ ،ف ِإ َذا َقا َل الْ َعبْ ُد:
َّ
الصلاَ ةَ بَيْنِي َوبَيْ َن َعبْدِ ي ن ْ
(ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) َقا َل اهللُ تَ َعالَىَ :حمِ َدنِي َعبْدِ يَ ،و ِإ َذا َقا َل:
(ﭛ ﭜ)َ ،قا َل اهللُ تَ َعالَى :أَثْنَى َعلَ َّي َعبْدِ يَ ،و ِإ َذا َقا َل( :ﭞ
ض ِإلَ َّي َعبْدِ يَ -ف ِإ َذا َقا َل:
ﭟ ﭠ)َ ،قا َلَ :م َّج َدنِي َعبْدِ ي َ -و َقا َل َم َّر ًة َف َّو َ
(ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) َقا َلَ :ه َذا بَيْنِي َوبَيْ َن َعبْدِ يَ ،و ِل َعبْدِ ي َما
َس َأ َلَ ،ف ِإ َذا َقا َل( :ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
(((
(((

املصدر نفسه.75 ،
مقاصد العبادات ،العز بن عبدالسالم.19 ،

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ) َقا َلَ :ه َذا ِل َعبْدِ ي َو ِل َعبْدِ ي َما
َس َأ َل»((( ،فيتأمل العبد قرأته في كل الصلوات ،ويشكر ربه على هذه النعم
السابغة التي تفضل بها عليه.
«ومن عبوديته ً
أيضا :أن يعلم أن حمده لربه نعمة مِ نه عليه ،يستحق
عليها احلمد ،فإذا حمده عليها استَّحق على حمده حم ًدا آخر ،وهلَّم جرا.
فالعبد ولو استنفد أنفاسه كلّها في حمد ربه على نعمة من نعمه ،كان ما
يجب عليه من احلمد عليها فوق ذلك ،وأضعاف أضعافه ،وال يُحصي
أحد البتّة ثنا ًء عليه مبحتمده ،ووحمده بجميع احملامد ،فالعبد سائر إلى
اهلل بك ِّل نعمة من ر ِّبه ،يحمده عليها ،فإذا َحمده على صرفها عنه ،حمده
على إلهامه احلم ُد .(((» .فحمد العبد ربه من رحمة ربه عليه.
ومن رحمته أن شرع في الصالة الركوع الذي يُع ُّد ترجمة فعلية
خلضوع العبد لربه ،وتعظي ًما له وحتقي ًقا لعبوديته التي هي أعظم
املقاصد وأعلى اخليرات والنعم« ،ثم شرع له أن يحمد ربه ،ويثني عليه
بآالئه عند اعتداله وانتصابه ،ورجوعه إلى أحسن هيئاته ،منتصب
القامة معتدلها فيحمد ربه ويثني عليه بآالئه عند اعتداله وانتصابه،
ورجوعه إلى أحسن تقومي ،بأن وفقه وهداه لهذا اخلضوع  ،الذي قد
حرمه غيره»(((.
وإن كانت هذه رحمته في الركوع والرفع ،فرحمته أعظم وخيره
أوفر عند السجود ،والهيئة التي يكون في االتصال مباش ًرا فيسأل العبد
حاجته واهلل يجيبه ،فهذه الهيئات لها رهبة وقداسة ورحمة ،يقول ابن
القيم  في هذا« :ثم شرع له أن يكبر ويدنو ويخ َّر ساج ًدا ،ويُعطي في
(((
(((
(((

ِح َة،
اب ُو ُج ِ
صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،بَ ُ
ِحةِ فِ ي ُك ِّل َر ْك َع ٍةَ ،و ِإ َّن ُه ِإ َذا لَ ْم يُ ْح ِسنِ الْفَات َ
وب قِ َرا َء ِة الْفَات َ
َولاَ أَ ْم َكنَ ُه تَ َعلُّ ُم َها َق َرأَ َما تَ َي َّس َر لَ ُه مِ ْن َغيْرِ َها ،حديث رقم .296/1 ،395
أسرار الصالة ،ابن القيم.81-80 ،
أسرار الصالة ،ابن القيم95 ،
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سجوده كل عضو من أعضائه َّ
حظه من العبودية ،فيضع ناصيته باألرض،
بني يدي ربه ،مسندة راغما له أنفه ،خاضعا له قلبه ،ويضع أشرف ما
فيه وهو وجهه باألرض والسيما وجه قلبه مع وجهه الظاهر ساجدا على
األرض ،مع ِّف ًرا له وجهه وأشرف ما فيه بني يدي س ِّيده ،راغ ًما أنفه،
خاض ًعا له قلبه وجوارحه ،متذ ِّللاً لعظمة ربه ،خاض ًعا لعزَّته ،مني ًبا إليه،
مستكينًا ّاً
وخضوعا وانكسا ًرا ،قد صارت أعاليه ملوي ًة ألسافله»(((.
ذل
ً
فهذه الهيئة إذا طابق الظاهر الباطن فيها حلت عليه رحمات ربه ،
وكان ممن ينالون اخلير العظيم من حتقيق العبودية ونيل اجلزاء الوفير،
كيف ال يكون هذا في السجود والهيئة ،التي يكون فيها العبد أقرب ما
يكون من ربه ،كما قال النبي « :Sأَ ْق َر ُب َما يَ ُكو ُن الْ َعبْ ُد مِ ْن َر ِّبهِ َ ،و ُه َو
اج ٌدَ ،ف َأ ْك ِث ُروا ال ُّد َعا َء» (((.
َس ِ
وبني الرحمة والرحمة رحمة ،أي بني السجدتني خير ورحمة« ،وقد
كان النبي  Sيكرر االستغفار في هذه اجللسة ،فيقول« :رب اغفر لي،
رب اغفر لي ،رب اغفر لي» ،ويكثر من الرغبة فيها إلى ربه ....فشرع
للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بني يدي اهلل مستعد ًيا على
نفسه ،معتذ ًرا من ذنبه إلى ربه ومما كان منها ،راغ ًبا إليه أن يرحمه
ويغفر له ويرحمه ويهديه ويرزقه ويعافيه ،وهذه اخلمس كلمات ،قد
جمعت جماع خير الدنيا واآلخرة ،فإن العبد محتاج ،بل مضطر إلى
حتصيل مصاحله في الدنيا وفي اآلخرة ،ودفع املضار عنه في الدنيا
واآلخرة ،وقد تض ّمن هذا الدعاء ذلك كله.
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فإن الرزق يجلب له مصالح دنياه وأخراه ،ويجمع رزق بدنه ورزق قلبه
وروحه ،وهو أفضل الرازقني .والعافية تدفع مضا ّرها .والهداية جتلب له
(((
(((

املصدر نفسه.96 ،
الس ُجودِ  ،حديث رقم .350/1 ،482
صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،بَ ُ
وع َو ُّ
اب َما يُقَا ُل فِ ي ال ُّر ُك ِ

مصالح أخراه ،واملغفرة تدفع عنه مضا ّر الدنيا واآلخرة .والرحمة جتمع
ذلك كلّه .والهداية تع ُّم تفاصيل أموره كلّها»(((.
وهكذا الرحمة واخلير والفضل في كل دقيقة من دقائق الصالة،
«وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب ،وتنزيل الثانية منزلة
الشكر على األولى ،وحصول مزيد خير وإميان من فعلها ،ومعرفة وإقبال
ووسخ عن القلب مبنزلة غسل
درن
وقوة قلب ،وانشراح صدر وزوال ٍ
ٍ
الثوب م َّرة بعد م َّرة.
فهذه حكمة اهلل التي بَ َهرت العقول حكمته في خلقه وأمره ،ود َّلت على
كمال رحمته ولطفه ،وما لم حتط به عل ًما منها أعلى وأعظم وأكبر وإمنا
هذا يسير من كثير منها»(((.

ثان ًيا :أوجه الرحمة في السنن والنوافل والتطوعات من الصلوات:
سأقتصر عل بعض األمثلة لكل نوع تفاد ًيا لإلطالة.
أنواعا ،ورتب على كل
إن من رحمة اخلالق بعباده أن جعل الصالة
ً
نوع جزاء حسب فائدته وفضله ،فمنها الفرض وهو بدوره ينقسم إلى
فرض عني كالصلوات اخلمس ،وفرض على الكفاية كصالة اجلنازة
سبق احلديث عنها ،-وسنن منها املؤكدة كصالة الوتر والعيدين،...ومنها سنن راتبة وأخرى نوافل وتطوعات ،فكانت الرواتب والنوافل
والتطوعات هي من جوابر الفرائض اخلمس ،وهي من فضله  ،حتى
يتم عليهم فروضهم ،ويجعلها كاملة ،ويزيدهم قر ًبا منه ،وهذا فيه خير
كثير ،فالعبد بهذه الصورة دائم الصلة بربه في حماه وأمنه ،فسبحان
رب العاملني.
(((
(((

أسرار الصالة ،ابن القيم 101-100 ،بتصرف.
املصدر نفسه.105-104 ،
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 .1أوجه الرحمة في السنن املؤكدة:
انطال ًقا من أن العبادات رتب ،وفائدة كل عبادة على حسب رتبتها
عموما كذلك السنن ،فاملؤكدة أعلى رتبة من التطوعات والنوافل.
 .أصالة الوتر :هي صالة ركعة واحدة ،يختم بها املصلي صالة الليل،
ص َ
«اج َعلُوا ِ
ال ِت ُك ْم بِاللَّيْلِ ِوتْ ًرا»(((،
آخ َر َ
ففي الصحيح عن النبي ْ :S
َّ
ورغب فيها الشرع ،ملا فيها من خير ،وهي آخر صالة في اليوم ،
فتكون قبيل النوم فيختم العبد يومه بصالة حتفظه ،وحتط عنه
خطاياه ،وترفع درجاته ،يقول صاحب احلجة البالغة َ « :ووقت
ُّ
الش ُروع فِ ي النّوم ل َي ُكون َك َّفا َرة ملا مضى وتصقيلاً للصدأَ ،و ُه َو َق ْوله
ِص َف اللَّيْلِ َ ،و َم ْن
صلَّى الْعِ َشا َء فِ ي َج َم َ
َ « :Sم ْن َ
اع ٍةَ ،ف َك َأ َّن َما َقا َم ن ْ
صلَّى اللَّيْ َل ُكلَّ ُه»(((َ ،ووقت اشتغالهم
الصبْ َح فِ ي َج َم َ
اع ٍةَ ،ف َك َأ َّن َما َ
َ
صلَّى ُّ
كالضحى ،ل َي ُكون مهونا لالنهماك فِ ي ال ُّدنْ َيا وترياقا لَ ُه ،غير أَن َه َذا
لاَ يجوز أَن يُ َخاطب ِبهِ النَّاس َجمِ ي ًعا ،ألَنهم ِحينَئ ٍِذ بَني أَمريْنِ :إ َّما
أَن يتْر ُكوا َه َذا أَو َذاك َ -و َه َذا أصل آخر (((» .وكل هذا مزيد خير
ورحمة من اهلل>.
.باالستسقاء :االستسقاء معناه طلب السقية ،والرحمة من اهلل بإنزال
الغيث ،وذلك بالتوبة والرجوع إلى اهلل تذللاً واستغفا ًرا وطمعا في
رحمته ،ولقد شرعت هذه الصالة عندما ينزل القحط بالناس،
ويتضرر الزرع واخللق منه ،وهذا بطبيعة احلال مبا كسبت أيدي
الناس ،ولقد جعل اهلل هذه الصالة رحمة بهم ،ليغفر لهم ويغيثهم،
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(((
(((
(((

ص َ
ابِ :ل َي ْج َع ْل ِ
التِهِ وِ تْ ًرا ،حديث رقم  ،25/2 ،998صحيح
صحيح البخاري ،أبواب الوتر ،بَ ٌ
آخ َر َ
صلاَ ةُ اللَّيْلِ َمثْنَى َمثْنَىَ ،والْوِ تْ ُر َر ْك َع ٌة مِ ْن ِ
آخرِ اللَّيْلِ ،
مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،بَ ُ
اب َ
حديث رقم .517/1 ،751
لاَ
َ
ْ
اع ٍة ،حديث رقم .454/1 ،656
اب َف ْ
الصبْ ِح فِ ي َج َم َ
صحيح مسلم ،بَ ُ
ضلِ َ
ص ِة العِ شاءِ َو ُّ
حجة اهلل البالغة ،ولي اهلل الدهلوي.349/1 ،

(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)

قال تعالى:
[ال�شورى ،]28:والغيث من رحمات اهلل ،يرسلها على عباده يصيب به
من يشأ من املسلمني والكفار ،وهذه رحمة عامة للخلق ،وهي من
النعم واألفضال التي ال تعد وال حتصى ،فصالة االستسقاء سبب
إليصال الرحمة للناس كافة فرحم الكافر بسبب صالة املسلم ،وهذا
من روائع ديننا احلنيف ،وربنا الرحيم الكرمي ،فهل من متعظ؟.
 .2أوجه الرحمة في صالة التطوع:

(((
(((

 .أصالة الضحى :هي من النوافل املرغب فيها ملا تعود به من فائدة
على صاحبها ،فهي جامعة خليرات كثيرة ،ملا جاء في الصحيح عن
ص ِب ُح َعلَى ُك ِّل ُسلاَ َمى ،مِ ْن
أبي ذر عن النبي  Sأنه قال« :يُ ْ
ص َد َق ٌةَ ،و ُك ُّل
ص َد َق ٌةَ ،ف ُك ُّل ت َْس ِب َ
ص َد َق ٌةَ ،و ُك ُّل ت َْحمِ ي َدةٍ َ
يح ٍة َ
أَ َحدِ ُك ْم َ
ص َد َق ٌةَ ،وأَ ْم ٌر بِالْ َم ْع ُر ِ
ص َد َق ٌةَ ،ونَ ْه ٌي
وف َ
ص َد َق ٌةَ ،و ُك ُّل تَ ْك ِبي َرةٍ َ
تَ ْهلِيل َ ٍة َ
ص َد َق ٌةَ ،ويُ ْج ِز ُئ مِ ْن َذل َ
الض َحى»(((،
ِك َر ْك َعتَانِ يَ ْر َك ُع ُه َما مِ َن ُّ
َعنِ الْ ُمنْ َك ِر َ
والسالمي أصلها عظام األصابع والكف ،ثم استعمل في جميع
ُّ
عظام البدن ومفاصله((( .فسبحان اهلل على هذا الفضل العظيم،
الذي يسوقه لعباده بهذه الصالة .ورغب في صالة الضحى من غير
إيجاب للمصلحة ،وهي عني الرحمة ،يقول ولي اهلل الدهلوي بهذا
اخلصوص« :كثير من األشغال ينجر ِإلَى ُم َّدة َط ِويلَةَ ،ويكون التهيؤ
حرجا َع ِظي ًما،
للصلاَ ة والتفرغ لَ َها من النَّاس أجمعهم فِ ي أثْنَاء َذلِك ً
َّ
َفل َذلِك أسقط َّ
الض َحىَ ،ورغب فِ ي َها ترغي ًبا َع ِظي ًما من غير
الش ِارع ُّ

الض َحىَ ،وأَنَّ أَ َقلَّ َها َر ْك َعتَانِ ،
صلاَ ِة ُّ
ِح َب ِ
صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،بَ ُ
اب َ
است ْ
اب ْ
اتَ ،وأَ ْو َس ُط َها أَ ْربَ ُع َر َك َع ٍ
َوأَ ْك َمل َ َها ثَ َمانِ َر َك َع ٍ
ات ،أَ ْو ِس ٍّتَ ،والْ َحثُّ َعلَى الْ ُم َحا َف َظةِ َعلَيْ َها ،حديث رقم
.498/1 ،720
َ
الس َ
ْ
عِ
مِ
المى ِع َظام صغَار تكون فِ ي فراسن
َال:
ق
ي
و
ام،
ظ
ل
ا
من
صغر
ا
م
مجوف
عظم
والسالمى :كل
َُ
َّ
ُّ
لإْ
َ
َ
ْ
ْ
ص َدقة ،غريب
الإْ ِ بِل َوقد تكون فِ ي ا ِ ن َسانَ :ومِ نْه احلدِ يث اآلخر :على كل ِإن َسان فِ ي كل سالمى َ
احلديث ،أبو ُعبيد القاسم بن س ّ
الم.381/4 ،
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صلاَ تَيْنِ بَينه َما نَ ْحو ربع
إ َ
صلاَ ة العشى ِإلَى َ
ِيجابَ ،ف َو َج َب أَن تشتق َ
ال َّن َهار ،وهما ّ
صلاَ تَيْنِ بَينه َما نَ ْحو
الظ ْهر َوالْعصر ،وغسق اللَّيْل ِإلَى َ
من َذلِك ،وهما الْمغرب َوالْ َ
عشاءَ ،و َو َجب أَال يرخص فِ ي الْجمع بَني
كل من شقي الْ َو ْقتَيْنِ ِإلاَّ عِ نْد َ
ض ُرو َرة ،لاَ يجد مِ نْ َها ب ًّداَ ،و ِإلاَّ لبطلت
الْ
مصلحة الْ ُم ْعتَب َرة فِ ي ت ْعيني الأْ َ ْو َقات َ -و َه َذا أصل آخر»(((.
َ

.بركعتا الفجر :وتسمى رغيبة ،وهي من الصالة التي َّ
رغب فيها
الشرع ،ملا فيها من خير وصالح للعباد ،ففي حديث عائشة
قالت« :لَ ْم يَ ُكنِ ال َّن ِب ُّي َ Sعلَى َش ْيءٍ مِ َن ال َّن َوافِ لِ أَ َش َّد مِ نْ ُه تَ َعا ُه ًدا
َعلَى َر ْك َعت َِي ال َف ْج ِر»((( ،وما مالزمة رسول اهلل لها إال ملا فيها من
عن
اخلير الكثير ،ويشهد لهذا الكالم ما روته أمنا عائشة
النبي َ « :Sر ْك َعتَا الْ َف ْج ِر َخيْ ٌر مِ َن ال ُّدنْ َيا َو َما فِ ي َها»((( .فهذه السنة
وغيرها من السنن التي ثبت أنه  Sكان يفعلها كلها راقيات بأصل
العبادة التي هي الصالة إلى الكمال.
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(((
(((
(((

حجة اهلل البالغة ،ولي اهلل الدهلوي.348/1 ،
اب تَ َعا ُهدِ َر ْك َعت َِي الف َْجرِ َو َم ْن َس َّما ُه َما ت ََط ُّو ًعا ،حديث رقم
صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،بَ ُ
.57/2 ،1169
َ
ْ
ْ
ْ
اب َرك َعت َْي ُسنَّةِ الف َْجرِ َ ،وال َحثِّ َعليْهِ َما
ِح َب ِ
صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،بَ ُ
است ْ
اب ْ
َوتَخْ فِ يفِ هِ َماَ ،والْ ُم َحا َف َظةِ َعلَيْهِ َماَ ،وبَ َيانِ َما يُ ْست ََح ُّب أَ ْن يُ ْق َرأَ فِ يهِ َما ،حديث رقم .501/1 ،725

املبحث الثالث
أوجه الرحمة في الصلوات اخملصوصة
املقصود بالصالة اخملصوصة هي تلك التي ارتبطت بظرف أو دخل عليها
ظرف ،فأصبحت تسمى به ،ومنها ما هو رخصة من الشارع احلكيم ،ومنها
ما شرع ملصلحة ،وفي هذا املوضوع سنعرض لبعض منها تفاد ًيا لإلطالة.

اً
أول :صالة االستخارة:
تصلى االستخارة عندما يتردد اإلنسان بني أمرين مباحني ،فال يدري
أيهما أحسن له ،ومعناها أن العبد يلجأ إلى ربه حتى يختار له ،ألنه األعلم
مبا يصلح باخللق ،فهي رحمة منه إلى عباده ،حتى ال يلحق بهم فساد أو
مضرة تلحق بدينهم أو بأموالهم أو بأنفسهم أو بعقولهم أو بأعراضهم،
حيث كان الناس في اجلاهلية يعتمدون في اختياراتهم على أمور شركية،
نهى عنها الشرع مبجيء اإلسالم ،واالستخارة نعمة كبيرة من اهلل على
اخللق ،أن يختار لهم ما يناسبهم في دنياهم وأخراهم ،ولقد كان النبي
 Sيعلمهم االستخارة في كل شيءَ ،ع ْن َجاب ٍِر َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُهَ ،قا َلَ :كا َن
ال َّن ِب ُّي  Sيُ َعلِّ ُمنَا الاِ ْست َ
السو َر ِة مِ َن ال ُق ْرآنِ ِ « :إ َذا َه َّم
ِخا َرةَ فِ ي األُ ُم ِ
ور ُكلِّ َهاَ ،ك ُّ
بِاألَ ْم ِر َفل ْ َي ْر َك ْع َر ْك َعتَيْنِ  ،ثُ َّم يَقُو ُل :اللَّ ُه َّم ِإ ِّني أَ ْست َِخي ُر َك ِبعِ لْمِ َكَ ،وأَ ْستَقْدِ ُر َك
يمَ ،ف ِإ َّن َك تَقْدِ ُر َوالَ أَ ْقدِ ُرَ ،وتَ ْعل َ ُم َوالَ
ضل َ
ِب ُق ْد َرت َ
ِكَ ،وأَ ْس َألُ َك مِ ْن َف ْ
ِك ال َع ِظ ِ
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وب ،اللَّ ُه َّم ِإ ْن ُكن َْت تَ ْعل َ ُم أَ َّن َه َذا األَ ْم َر َخيْ ٌر لِي فِ ي
أَ ْعل َ ُمَ ،وأَنْ َت َعلاَّ ُم ال ُغيُ ِ
دِ ينِي َو َم َع ِ
اجلِ أَ ْم ِري َو ِ
اشي َو َعاقِ َبةِ أَ ْم ِري  -أَ ْو َقا َل :فِ ي َع ِ
آجلِهِ َ -فا ْق ُد ْرهُ
لِيَ ،و ِإ ْن ُكن َْت تَ ْعل َ ُم أَ َّن َه َذا األَ ْم َر َش ٌّر لِي فِ ي دِ ينِي َو َم َع ِ
اشي َو َعاقِ َبةِ أَ ْم ِري
اص ِر ْفنِي َعنْ ُهَ ،وا ْق ُد ْر
اجلِ أَ ْم ِري َو ِ
 أَ ْو َقا َل :فِ ي َع ِاص ِر ْف ُه َع ِّنيَ ،و ْ
آجلِهِ َ -ف ْ
لِي ا َ
خليْ َر َحيْثُ َكا َن ،ثُ َّم َر ِّ
اجتَ ُه»(((.
ضنِي ِبهِ َ ،ويُ َس ِّمي َح َ
واملتأمل في دعاء االستخارة يلمس رحمة اهلل بعبده أن جعل له ما
يهتدي به ،وهذا من فضله السابغ عليه ،فوقاه ظلمة احليرة والتردد
واالضطراب ،فعلمه كيف بلجأ إليه ،يسأله اخلير في كل أموره بصالة
غير املكتوبة ،وبدعاء خاص ،يسأل فيه اخلير من اخلالق  ،فاحلمد هلل
أولاً وأخي ًرا على نعمة اإلسالم.

ثانيا :صالة اخلوف:
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وفيها روايات متعددة ،هي على حسب احلالة التي كان عليها املصلون
في املعركة ،وفي هذا املقام نورد رواية من الروايات الصحيحة ،لبيان أوجه
الرحمة فيها ،ولقد شرعت صالة اخلوف لعدة معان ،منها :أن الصالة ال
تسقط باألحوال العارضة التي ميكن معها أداء الصالة ،هذا من جهة ومن
جهة أخرى أن العبد يبقى في اتصال مع ربه ،أيا كانت العوارض والظروف،
احتياجا ،لربهم في مثل هاته
وهذا في حد ذاته رحمة باخللق ،فهم أشد
ً
الظروف االستثنائية ،يستمدون منه العون ،ويستغيثون به في الصالة،
فيعينهم على ما هم فيه ،فيفتح عليهم ،ويثبت أقدامهم ،وهذه رحمة سابغة
من اهلل ،وجب على العبد أن يشكره عليها ،بأن يقيم الصالة كيفما كانت
األحوال من دون توان ،ولقد ثبت عن النبي  Sكيفية صالة اخلوف في
روايات متعددة ،يعلمنا فيها كيف تقام هاته الصالة من غير تخلي عن
(((

صحيح البخاري ،باب الدعاء عند االستخارة ،حديث رقم .81/8 ،6382

مواجهة العدو ،منها َع ْن َجاب ِِر بْنِ َعبْدِ اهللَِ ،قا َلَ :
هلل S
«شهِ ْد ُت َم َع َر ُسولِ ا ِ
هلل َ ،Sوالْ َع ُد ُّو بَيْنَنَا
ص ٌّف َخل ْ َف َر ُسولِ ا ِ
ص َّفيْنِ َ ،
ص َّفنَا َ
صلاَ ةَ الْ َخ ْو ِفَ ،ف َ
َ
َوبَيْ َن الْقِ بْلَةِ َ ،ف َك َّب َر ال َّن ِب ُّي َ ،Sو َك َّب ْرنَا َجمِ ي ًعا ،ثُ َّم َر َك َعَ ،و َر َك ْعنَا َجمِ ي ًعا ،ثُ َّم
الص ُّف ا َّلذِ ي
ِالس ُجودِ َ ،و َّ
وعَ ،و َر َف ْعنَا َجمِ ي ًعا ،ثُ َّم انْ َح َد َر ب ُّ
َر َف َع َرأْ َس ُه مِ َن ال ُّر ُك ِ
الص ُّف الْ ُم َؤ َّخ ُر فِ ي نَ ْح ِر الْ َع ُد ِّوَ ،فل َ َّما َق َ
الس ُجو َد،
يَلِيهِ َ ،و َقا َم َّ
ضى ال َّن ِب ُّي ُّ S
ِالس ُجودِ َ ،و َقا ُموا ،ثُ َّم تَ َق َّد َم
الص ُّف ا َّلذِ ي يَلِيهِ  ،انْ َح َد َر َّ
َو َقا َم َّ
الص ُّف الْ ُم َؤ َّخ ُر ب ُّ
الص ُّف الْ ُم َق َّد ُم ،ثُ َّم َر َك َع ال َّن ِب ُّي َ Sو َر َك ْعنَا َجمِ ي ًعا ،ثُ َّم
الص ُّف الْ ُم َؤ َّخ ُرَ ،وتَ َأ َّخ َر َّ
َّ
الص ُّف ا َّلذِ ي يَلِيهِ
ِالس ُجودِ َو َّ
وع َو َر َف ْعنَا َجمِ ي ًعا ،ثُ َّم انْ َح َد َر ب ُّ
َر َف َع َرأْ َس ُه مِ َن ال ُّر ُك ِ
ور الْ َع ُد ِّو،
الص ُّف الْ ُم َؤ َّخ ُر فِ ي نُ ُح ِ
ا َّلذِ ي َكا َن ُم َؤ َّخ ًرا فِ ي ال َّر ْك َعةِ الأْ ُولَىَ ،و َقا َم َّ
َفل َ َّما َق َ
الص ُّف الْ ُم َؤ َّخ ُر
الص ُّف ا َّلذِ ي يَلِيهِ  ،انْ َح َد َر َّ
الس ُجو َد َو َّ
ضى ال َّن ِب ُّي ُّ S
ِالس ُجودِ َ ،ف َس َج ُدوا ،ثُ َّم َسلَّ َم ال َّن ِب ُّي َ Sو َسلَّ ْمنَا َجمِ ي ًعا»َ .قا َل َجا ِب ٌرَ :ك َما
ب ُّ
صنَ ُع َح َر ُس ُك ْم َه ُؤلاَ ءِ ِبأُ َم َرائِهِ ْم»(((.
يَ ْ

ً
ثالثا :صالة املسافر:
اب ،يَ ْمنَ ُع
«الس َف ُر قِ ْط َع ٌة مِ َن ال َع َذ ِ
َع ْن أَبِي ُه َريْ َرةََ ،عنِ ال َّن ِب ِّي َ Sقا َلَّ :
أَ َح َد ُك ْم نَ ْو َم ُه َو َط َعا َم ُهَ ،ف ِإ َذا َق َ
ضى نَ ْه َمتَ ُه مِ ْن َو ْجهِ هِ َفلْيُ َع ِّج ْل ِإلَى أَ ْهلِهِ »((( ،إن
السفر يجلب املشقة للمسافر ،ملا أشار إليه احلديث ،فاإلنسان ال يهنأ له
بال وال نوم وال طعام ،لذا رخص للمسافر أن يقصر من الصالة رف ًعا للحرج
الذي يلحقه ،وهذه رحمة من اهلل بعباده ،حتى ال ينقطعوا عن العبادة وحتى
ال تشق عليهم ،ولقد بني لنا نبي الرحمة بفعله كيف تكون صالة املسافر
واألوقات التي ميكن جمعها مع قصرها في العديد من الروايات واملناسبات،
اس
حتى يتسنى لنا األخذ بهذه املنحة الربانية في حالة السفرَ ،عنِ ابْنِ َع َّب ٍ
(((
(((

صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب صالة اخلوف ،حديث رقم .574/1 ،840
صحيح البخاري ،كتاب األطعمة ،باب ذكر الطعام ،حديث رقم  .77/7 ،5429صحيح مسلم ،كتاب
اب تَ ْع ِجيلِ الْ ُم َسافِ رِ ِإلَى أَ ْهلِهِ بَ ْع َد َق َ
ضاءِ ُش ْغلِهِ ،
ِح َب ِ
الس َف ُر قِ ْط َع ٌة مِ َن الْ َع َذ ِ
است ْ
اإلمارة ،باب َّ
ابَ ،و ْ
حديث رقم .1526/3 ،1927
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ص َ
ال ِة ُّ
ص ِرِ ،إ َذا َكا َن َعلَى
َ ،قا َلَ « :كا َن َر ُسو ُل اللَّهِ  Sيَ ْج َم ُع بَيْ َن َ
الظ ْه ِر َوال َع ْ
َظ ْه ِر َسيْ ٍرَ ،ويَ ْج َم ُع بَيْ َن املَغ ِْر ِب َوالعِ َشاءِ »((( وغير هذا الشاهد كثير.

رابعا :صالة املريض
ً

َّاصو ُرَ ،ف َس َألْ ُت ال َّن ِب َّي َ Sعنِ
َع ْن ِع ْم َرا َن بْنِ ُح َ
صيْ ٍن َقا َلَ :كا َن بِي الن ُ
ِساَ ،ف ِإ ْن لَ ْم ت َْست َِط ْع َف َعلَى
الصلاَ ةَِ ،ف َقا َلَ :
َّ
«ص ِّل َقا ِئ ًماَ ،ف ِإ ْن لَ ْم ت َْست َِط ْع َف َجال ً
َجن ٍْب»(((.
نستشف من هذا احلديث الكيفيات التي تؤدى بها الصالة في حالة
املرض ،فإن كان اإلنسان مستطي ًعا على القيام يؤديها قائ ًما ،وهذا األصل،
فإن لم يستطع فقد ُرخص له أن يصليها على الهيئة التي يستطيعها وهذه
منة من اهلل على عباده ،فلم يفرط في أحد ال من القادرين وال من غير
القادرين ،فجعل الكل في صلة به مهما كانت أوضاعهم وأحوالهم ،فهو
يقبل منهم أعمالهم متى أخلصوا فيها له على الوجه الذي يستطيعونه.
وهي رحمة منه بعباده ،كي يتم عليهم نعمة العبودية.
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(((
(((

اب ا َ
الس َفرِ بَيْ َن امل َ ْغرِ ِب َوالعِ َشاءِ  ،حديث
صحيح البخاري ،كتاب أبواب تقصير الصالة ،بَ ُ
جل ْم ِع فِ ي َّ
رقم .46/2 ،1107
َ
لاَ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ضط ِج ًعا ِإذا ل ْم يَقْدِ ْر َعلى القِ َي ِام
يض ُم ْ
ص ِة ال َمرِ ِ
صحيح ابن خزمية ،كتاب الصالة ،بَ ُ
اب ِصفَةِ َ
وس ،حديث رقم .89/2 ،979
َولاَ َعلَى الْ ُجل ُ ِ

اخلامتة
نورد في هذه اخلامتة أهم النتائج املتوصل إليها في هذا البحث:
1 .1من معاني الرحمة إيصال املصالح ودفع املفاسد عن اخللق في
العاجل واآلجل ،ويكون هذا بالعبادة ،أي بدخول العبد حتت
التكاليف (األوامر والنواهي) ،الذي يضمن له النجاة ،ومن هذه
التكاليف العبادات -الصالة.-
2 .2الصالة سبب في حتصيل املصالح ،ودفع املفاسد العاجلة واآلجلة.
3 .3حتقيق العبودية يستوجب الرحمة اخلاصة بعباد اهلل.
4 .4الصالة رحمة من اهلل بعباده ،وهي حبل الود بني العبد وربه.
5 .5في إضاعة الصالة خروج من الرحمة اخلاصة باملصلني.
6 .6مبدأ العبادة ليس حتكم ًّيا بل هو رحمة ابتداء.
هذا جهد املقل ،فإن أصبت فمن اهلل ،وإن أخطأت فمن نفسي ومن
الشيطان ،واحلمد هلل رب العاملني.
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قائمة املصادر واملراجع:
.1

.2

.3

.4

.5
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.6
.7

1أسرار الصالة والفرق واملوازنة بني ذوق الصالة والسماع ،لإل َمام العال َمة
أبي َعبد اهلل مح َّمد بن أبي بَكر بن أ ُّيوب الزَّرعي ال ِّدمشقي َّ
الشهير بابن
ق ِّيم ا َ
جلوز َّية ،حققه وعلق عليه إياد بن عبداللطيف بن إبراهيم القيسي،
دار ابن حزم  -دار اليمن ،الطبعة األولى 1414هـ2003-م.
2إعالم املوقعني عن رب العاملني ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
شمس الدين ابن قيم اجلوزية حتقيق :محمد عبدالسالم إبراهيم،
دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولى1411 ،هـ 1991 -م.
3إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،لإل َمام العال َمة أبي َعبد اهلل مح َّمد
ابن أبي بَكر بن أ ُّيوب الزَّرعي ال ِّدمشقي َّ
الشهير بابن ق ِّيم اجلَوز َّية،
حتقيق :محمد حامد الفقي ،دار املعرفة  -بيروت ،الطبعة الثانية،
1975 - 1395
4التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف اجلرجاني،
احملقق :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار
الكتب العلمية بيروت ،الطبعة :األولى 1403هـ 1983-م
5جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام ،محمد بن
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية ،احملقق:
شعيب األرناؤوط  -عبدالقادر األرناؤوط ،دار العروبة  -الكويت،
الطبعة :الثانية.1987 - 1407 ،
6احلكم الشرعي بني النقل والعقل ،الدكتور الصادق عبدالرحمن
الغرياني ،دار ابن حزم ،الطبعة األولى 1427هـ2006 -م.
7حجة اهلل البالغة ،أحمد ابن عبدالرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن

معظم بن منصور املعروف بـ «الشاه ولي اهلل الدهلوي» ،ضبطه ووضع
حواشيه محمد سالم هاشم ،دار الكتب العلمية1421 ،هـ 2001 -م.
8 .8الدالئل في غريب احلديث ،قاسم بن ثابت بن حزم العوفي
السرقسطي ،أبو محمد ،حتقيق :د .محمد بن عبداهلل القناص،
مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة :األولى1422 ،هـ 2001 -م.
9 .9الزهد ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن
الس ِج ْستاني ،حتقيق :أبو متيم ياسر بن ابراهيم بن محمد،
عمرو األزدي َِّ
أبو بالل غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه :فضيلة الشيخ محمد
عمرو بن عبداللطيف ،دار املشكاة للنشر والتوزيع ،حلوان ،الطبعة:
األولى1414 ،هـ 1993 -م.
1010شعب اإلميان ،أبو بكر أحمد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :محمد
السعيد بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة األولى،
1410هـ.
1111صحيح ابن خزمية ،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزمية بن املغيرة
ابن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (املتوفى311 :هـ) ،احملقق :د.
محمد مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي  -بيروت( ،د ،ت ،ط).
1212الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إسماعيل بن حماد
اجلوهري الفارابي ،حتقيق :أحمد عبدالغفور عطار ،دار العلم
للماليني  -بيروت ،الطبعة :الرابعة 1407هـ 1987 -م
1313سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي،
حتقيق :محمد محيي الدين عبداحلميد ،دار الفكر( ،د ،ت ،ط).
1414صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،
احملقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة:
األولى1422 ،هـ.
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1515العبودية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبداحلليم بن عبدالسالم
ابن عبداهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية احلراني احلنبلي
الدمشقي ،احملقق :محمد زهير الشاويش ،املكتب اإلسالمي -
بيروت ،الطبعة :الطبعة السابعة اجملددة 1426هـ 2005 -م
1616صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشيري النيسابوري،
احملقق :محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت،
(د ،ت ،ط).
1717الكليات ،أيوب بن موسى احلسيني القرميي الكفوي ،أبو البقاء
احلنفي ،احملقق :عدنان درويش  -محمد املصري ،مؤسسة الرسالة
 بيروت( ،،د ،ت ،ط).1818لسان العرب ،محمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن
منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي ،دار صادر  -بيروت ،الطبعة:
الثالثة  1414 -هـ.
1919مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبداحلليم بن
تيمية احلراني (املتوفى728 :هـ) ،احملقق :عبدالرحمن بن محمد بن
قاسم ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية،
اململكة العربية السعودية1416 ،هـ1995/م.
2020محاسن التأويل ،محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم
احلالق القاسمي (املتوفى1332 :هـ) ،احملقق :محمد باسل عيون
السود ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولى  1418 -هـ.
2121املعجم الكبير ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ،حتقيق:
حمدي بن عبداجمليد السلفي ،مكتبة العلوم واحلكم  -املوصل ،الطبعة
الثانية.1983 - 1404 ،
2222مدونة الفقه املالكي وأدلته ،الدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني،

مؤسسة الريان ،الطبعة األولى 1423هـ 2002-م.
2323املفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن محمد املعروف
بالراغب األصفهانى ،احملقق :صفوان عدنان الداوودي ،دار القلم،
الدار الشامية  -دمشق بيروت ،الطبعة :األولى  1412 -هـ.
2424مقاصد العبادات ،أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم بن
أبي القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي ،امللقب بسلطان العلماء،
حتقيق عبدالرحيم قميحة ،مطبعة اليمامة ،الطبعة األولى .1995
2525مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو
احلسني ،احملقق :عبدالسالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ-
1979م.
2626مقدمة جامع التفاسير ،أبو القاسم احلسني بن محمد املعروف
بالراغب األصفهانى ،حققه وقدم له وعلق على حواشيه د /أحمد
حسن ،دار الدعوة ،الطبعة األولى1405 ،هـ1984-م.
2727املقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل احلسنى ،أبو حامد
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،احملقق :بسام عبدالوهاب
اجلابي ،اجلفان واجلابي  -قبرص ،الطبعة :األولى.1987-1407 ،
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